


TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 18.30-20.30 Krachttraining Oerthebaan

19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 Oerthebaan Jebbe

Dinsdag:

18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Marchel/Ina/ouderhulp

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren Oerthebaan Tineke/Lowie/Marco

19.15-20.45 A/B/C junioren + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/ Tineke

19.30-20.45 Recr. loopgroep niveau 1 Woldberg/Oerthebaan Rob/Ina

19.30-20.45 Recr. loopgroepen niveau 2 Woldberg/Oerthebaan Thijs

Woensdag: 19.15-20.45 Mastertraining technische onderdelen Oerthebaan Tineke

19.15-20.45 Recr. loopgroep niveau 3 Vanaf Oerthebaan Ruud

19.15-20.45 Lange Afstandsgroep niveau 4 Vanaf Oerthebaan Jebbe

19.30-20.30 Sportief wandelen, even weken vanaf parkeerterrein Oerthebaan Bennie

Donderdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Marchel/Else/ouderhulp

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren Oerthebaan Tineke/Pim/Marco

19.15-20.45 A/B/C junioren + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/ Tineke

19.30-20.30 looptraining senioren Oerthebaan Rob

Vrijdag 18.30-20.30 krachttraining Oerthebaan

Zaterdag: 09.30-10.30 Recr. Loopgroep niveau 1 Woldberg Ruud/Rob

09.30-10.30 Recr. Loopgroep niveau 2 Woldberg Thijs

Wolvega:

Maandag: 19.15-20.45 Recreatieve loopgroep alle niveau's Vanaf Molenwiek Folkert

Woensdag: 19.30-20.30 Sportief wandelen, oneven weken woldberg Bennie

Vrijdag: 19.15-20.30 Junioren + Senioren + Veteranen Molenwiek Folkert

Hierboven is te lezen wanneer en waar je kunt trainen en wie je train(st)er is. Als je werkelijk niet kunt neem dan

even contact op met de train(st)er om samen naar een oplossing te zoeken. Blijf niet zomaar weg!

Leeftijdsindeling: geboren: contributie(kwartaal): KNAU-afdracht (jaar): Wedstrijdlicentie(jaar):

Mini-pupillen 2002 en later € 17,95 € 12,75

Pupillen C 2001 € 21,50 € 12,75 € 6,90

Pupillen B 2000 € 21,50 € 12,75 € 6,90

Pupillen A 1998/1999 € 23,15 € 12,75 € 6,90

Junioren D 1996/1997 € 27,40 € 13,45 € 12,30

Junioren C 1994/1995 € 27,40 € 13,45 € 12,30

Junioren B 1992/1993 € 31,50 € 13,45 € 12,30

Junioren A 1990/1991 € 31,50 € 13,45 € 12,30

Senioren/ Masters 1989 en eerder € 41,50 € 14,55 € 19,70 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 19,05 € 10,90 € 0,00

Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

Wedstrijdlicentie voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen op verzoek

KNAU afdracht en wedstrijdlicentie worden aan het begin van het jaar ingehouden

Bij inschrijving wordt € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

Bij een gezin met drie of meer volledig betalende contributieleden geldt een korting

van 20% op de verenigingscontributie. U kunt ook vallen onder het bijzonder tarief,

u moet dan student zijn en een bewijs van scholing overleggen. Dit bedraagt

€ 49,20 per jaar exclusief KNAU afdracht en wedstrijdlicentie.

Ingeval van verhindering voor de trainingen door ziekte, blessures, zwangerschap

of anders, kan een verzoek worden gedaan bij de penningmeester voor tijdelijke 

stopzetting van de contributie. Bij positieve beoordeling van de penningmeester zal 

de stopzetting ingaan vanaf het eerste volledige kwartaal na de datum van het 

verzoek doch niet eerder dan 3 maanden na het ontstaan van de verhindering.

elk kwartaal door middel van een uitschrijfformulier te verkrijgen bij je trainer(ster). 

Adreswijzigingen ook via de ledenadministratie.

Mutaties: Opzeggingen alléén bij de ledenadministratie vóór het einde van 



Atletiekaccomodatie: Oerthebaan, Middenweg 22, 8332 CZ  STEENWIJK, tel kantine 0521 516 853

Sportpark de Molenwiek, Kruistraat 7, 8471 HH  WOLVEGA

www.start78.nl

Penningmeester: Postgiro 39 28 372, Bank 36.12.62.310

Bestuur:

Hendrik-Jan Doevendans, voorzitter Capellestraat 138, 8331 LB  STEENWIJK 0521 522 514 hj@doevendans.net

secretaris vacant

Niek Wijnen, penningmeester Het eenspan 17, 8332 JG Steenwijk 0521 514 965 n.wijnen@hetnet.nl

Ella de Jong Remmelinge 34, 8334 MV  TUK 0521 516 589 ella-dejong@planet.nl

Wim van Oosten Spoorlaan 10, 8471 JP Wolvega 0561 616 523 wimvanoosten@home.nl

Ledenadministratie:

Henk van der Veen Ten Dale 13, 8341 RB  STEENWIJKERWOLD 0521 344 613 ledenstart78@hotmail.com

Contributieadministratie:

Hans Spitzen Beulakerweg 117, 8355 AE  GIETHOORN 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC): Trainers baan

Rob de Jong, voorzitter 0521 516 589 Feico Jansma 0513 541 606

Addy Ritsema, secretaris 0521 515 691 Tineke Jonkman 0561 451 003

     Het Garnizoen 17, 8332 GE  STEENWIJK Ina Gerding 0521 523 099

Baan Gerjan Petter 0521 362 284

Ella de Jong 0521 516 589 Lowie van der Woude 0561 481 957
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Marco Jonkman 0561 451003
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Grietje Boxum 0521 511757 Bennie Overvelde 0561 615 687

Trees van der Veen 0561 616947 Folkert Sterkenburgh 0513 682 524

Rudy Wanders 0521 370263 Thijs Stienstra 06 19667202 0521 517 376

Jaap van Weenen 0521 517935 Rob van der Wel 06 36438124 

Frenk Wubben 0521 521244 Jebbe Westerbeek 0521 517 830
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Annie Nijmeijer 0561 451445 Ruud Schepers 06-29153508

Jury- coördinator Jeugdcommissie:

Nel Zwerver 0521 381 285 Richard Servage Voorzitter

Cursus- coördinator vacant Secretaris

Nel Zwerver 0521 381 285 vacant Coördinator pupillen

Materiaalman Tineke Jonkman Coördinator AB- en CD-junioren

Bennie Overvelde 0561 615 687 Hans Spitzen Coördinator ouders

Wedstrijdsecretariaat: Ina Gerding/Jana Posthumus Lid festiviteitencommissie

Uitwedstrijden 0513 688 058 Nikki Woudstra Lid festiviteitencommissie

Jolanda Hes, tel: 0513 688 058 j.m.hes@planet.nl Publiciteitscommissie

 de Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG, bank 36.12.20.030 Hans Hes j.m.hes@planet.nl

Thuiswedstrijden: Rob de Jong rob-dejong@planet.nl
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Technische commissie: Freddie Bouma

Freddie Bouma, voorzitter 06 53711387 freddiebouma@telfort.nl Rob van der Wel

Hans Spitzen 0521 360 322 hspitzen@hetnet.nl Folkert Braad

Ivonne Wessels, secretaris 0521 850 881 i.r.wessels@rsgtrompmeesters.nl Gerjan Petter

Ella de Jong, Trainerscoördinator Baan  0521 516 589 ella-dejong@planet.nl

Ina Gerding, Trainerscoördinator weg 0521 523 099 ina.gerding@home.nl

Accommodatie commissie

Wim van Oosten, voorzitter 0561 616523 Rob de Jong 0521 516589 Bennie Overvelde   0561 615687

Arjen Guikema 0521 589545 Jan de Lange 0521 515095 Rudy Wanders        0521 370263

Rob van der Wel 0521-523099 Peter Wemer 0561 617208

Sponsor/ advertentiecommissie Ereleden:

Wim van Oosten 0561 616 523 wimvanoosten@home.nl Rob van der Wel

Peter Wemer 0561 617 208 wemwijn@zonnet.nl Arjen Guikema

Redactie clubblad: kopij bij voorkeur digitaal aanleveren Paul Kaastra

Sophia Robbertsen-Doevendans 0521 522 514 sophia.robbertsen@hetnet.nl Jan de Krijger

Capellestraat 138 8331 LB  STEENWIJK Hans Hes

Folkert Sterkenburgh 0513 682 524 fsterkenburgh@gmail.com
Sietske Sterkenburgh 0521 380 165 sksterkenburgh@hetnet.nl Clubarchief:

Distributie clubblad: Rob en Ella de Jong

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682 524

Gerrit Greven 0521 518 244
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In dit nummer 

Redactioneel 
door Sietske Sterkenburgh 

 
 

Beste lezers, 
 
Eindelijk typ ik weer eens het redactionele stuk in de Starter. 
Zoals Sophia in de vorige Starter heeft meegedeeld ben ik 
zwanger. En daar zijn Erwin en ik reuze blij om. Helaas ben 
ik door de zwangerschap nogal ziek geraakt en heeft Sophia 
de afgelopen Starters praktisch helemaal in haar uppie 
moeten maken. Ik ben haar daar heel dankbaar voor, anders 
hadden we vanaf dit voorjaar gewoonweg geen Starter meer 
kunnen uitgeven. Tja, want met onze kleine bezetting in de 
redactie ben je wel erg op elkaar aangewezen. Versterking 
in de redactie is dan ook erg gewenst. Dus lijkt het je wat om 
onze redactie te komen versterken, neem dan contact met 
ons op.  
Inmiddels gaat het steeds ietsje beter met mij en kan ik ook 
weer werken aan het clubblad, maar op de atletiektrainingen 
ben ik al een tijd niet meer aanwezig en daar zul je mij de 
komende tijd ook niet zien. Nee, nu houd ik het bij 
supporteren tijdens een wedstrijd. Voor de belangstellenden, 
ik ben 2 januari 2011 uitgerekend. Het zou dus nog 
spannend kunnen worden tijdens de feestdagen, maar ja 
voor hetzelfde geldt, blijft hij/zij lekker warm in de buik zitten 
tot half januari. We zullen wel zien. 
 
Als redactie waren we deze keer weer heel gelukkig want 
we hebben veel mooie stukken ontvangen, waardoor de 
Starter ook dit keer weer zeker de moeite waard is. 
 
Inmiddels worden de lezers steeds nieuwsgieriger naar wie 
nu eigenlijk het “Paaltje” is. Dus namens de redactie, hierbij 
de vraag of het “Paaljte” zich in de volgende Starter bekend 
wil maken. We wachten met smart af 
 
In deze Starter zul je geen jarigen vinden. We willen 
natuurlijk alle leden wel graag even in het zonnetje zetten 
wanneer ze jarig zijn, maar het blijkt dat er nogal eens 
fouten in de lijst zaten en we daarom deze lijst eerst weer 
goed in orde willen hebben, voordat we deze weer gaan 
publiceren in de Starter. Onze excuses. 
 
De tiedkwietloop is nog op zoek naar vrijwilligers. Wie zin 
heeft, meldt je aan. 
 
Wij wens u veel leesplezier toe. 
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Van de Voorzitter 
door Hendrik-Jan Doevendans 

 
Leden, 
Een drukke agenda deze tijd. Zo hadden we 
vorige week vrijwilligersavond, gisteren 
clubkampioenschappen, volgende week een 
werpdriekamp en eind oktober de 
tiedkwietloop. Mooi om te zien dat we in 
staat zijn zoveel leuke evenementen te 
organiseren. Een teken ook dat AV Start’78 
een vitale club is met leden en vrijwilligers 
die er de schouders onder willen zetten. 
Vandaar ook dat we voor al deze vrijwilligers 
een leuke avond hebben willen houden 
vorige week. Ik vond het een erg leuke 
avond, wat mij betreft gaan we dit ieder jaar 
doen. 
 
Handboek 
Ons handboek op internet begint zich vrij 
aardig te vullen. In dit handboek komen 
uiteindelijk alle beleidsstukken, spelregels en 
taken die onze club kent. Het is nog niet af, 
maar het vordert gestaag. We proberen 
hiermee te bereiken dat alle spelregels 
duidelijk zijn voor iedereen binnen de club. 
Maar het heeft ook als voordeel dat kennis 
over onze handel en wandel niet alleen in de 
hoofden van vrijwilligers zit, maar ook 
ergens vastligt. Dat waarborgt een stukje 
continuïteit. Overigens kunnen we wel wat 

hulp gebruiken bij het up to date maken van 
onze website. Ben je dus een 
computervirtuoos en wil je een bijdrage 
leveren neem dan eens contact op met mij. 
 
Twitter 
Sinds enige tijd heeft AV Start’78 een twitter. 
We maken er steeds meer gebruik van en 
we merken dat ook leden er steeds meer op 
kijken. Heb je een twitter account en wil je 
ons volgen? Zoek dan op bestuurstart78. 
Onze twitterpagina is ook via de website 
toegankelijk. 
 
Vrijwilligersbeleid 
Onlangs had ik een gesprek met iemand via 
de atletiekunie over ons vrijwilligersbeleid. 
We doen dat helemaal zo gek nog niet. Hij 
was met name enthousiast over de de 
manier waarop we een handboek proberen 
op te zetten op de website. Hij heeft wat tips 
gegeven over vormgeving en waar we 
misschien terecht kunnen voor 
ondersteuning. Met die tips gaan we zeker 
aan de slag. Wat er ook moet gebeuren is 
dat we een soort van vrijwilligersbeleidsplan 
maken. Wie wil ons daarbij helpen? 
 
Nou ja, genoeg geklets van de voorzitter. 
Veel plezier bij het lezen van deze starter. 
 

 

 
 
 

Ledenadministratie 
door Henk van der Veen, ledenadministratie Start78 

 
AFZEGGINGEN voor het einde van het jaar 2010 
Naar aanleiding van een verzoek van de KNAU, afdeling ledenadministratie, deel ik u het 
volgende mede:  
De KNAU wil dat uw afzeggingen vóór 1 december 2010 bij hen zijn afgemeld en binnen moeten 
zijn.   
 
Dit houdt voor u in dat deze afmelding  VóóR  29 NOVEMBER  
BIJ MIJ BINNEN MOETEN ZIJN.  
 
Mocht deze afzegging na 1 december bij mij binnen komen, dan kan ik deze niet meer verwerken 
voor het jaar 2010, maar dit heeft wel nare gevolgen voor u, want u betaald de afdracht KNAU en 
licentie voor het jaar 2011, daar deze door ons al weer betaald is. Wij hopen dat u van deze 
mededeling goede nota neemt.  
 
Afzeggingen kunnen ook per E-mail naar mij verzonden worden. 
ledenstart78@hotmail.com 

mailto:ledenstart78@hotmail.com
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Het cross seizoen 2010 / 
2011 

door Jan de Lange 

 
Over enige tijd is het weer zover, het 
winterseizoen gaat beginnen met het 
crossen en  de coopertesten. Ook niet te 
vergeten alle indoors die er weer aankomen. 
Maar in ieder geval wil ik mij beperken tot de 
Woldberg cross. De datums voor dit jaar 
zijn 20 november en 18 december, voor het 
nieuwe jaar zijn de datums nog niet bekend. 
We gaan weer samen werken met het Tuk’s 
T-huis. Beide partijen is het in het afgelopen 
seizoen goed bevallen en die samenwerking 
zetten we dus met plezier voort. Dat houdt in 
dat de inschrijving weer in het Tuk’s T-huis is 
en de start van de cross is voor het Tuk’s T-
huis, toiletten zijn aanwezig maar geen 

douche mogelijkheden. Tijdens en na het 
crossen kan je gebruik maken van de 
kantine waar heerlijke warme chocomelk, 
koffie en soep te koop is. Het parcours is ten 
opzichte van het vorige seizoen niet veel 
veranderd de grote ronde is hetzelfde 
gebleven en de kleine ronde hebben we na 
de eerste keer wegens hevige sneeuwval 
aan moeten passen maar we gaan weer 
terug naar het rondje van de eerste cross, 
natuurlijk IJS en weder dienende. Omdat het 
een vrij nieuw parcours is vraag ik jullie op 
tijd aanwezig te zijn zodat jullie de route 
kunnen verkennen. Ouders, Opa,s, Oma,s 
en andere belangstellende kunnen dan 
binnen onder het genot van een kopje koffie  
wachten. We beginnen zoals altijd met de 
jongste deelnemers om 11 uur. Tot ziens bij 
het nieuwe cross seizoen op de Woldberg in 
Tuk. 

 
Nieuwe Leden  

Xanne Schipper – Pupil A Job Klein Velderman – Mini-pupil 

Bjorn Epema – Junior D Dionne Schipper – Mini-pupil 

José Muurlink – Recreant Allette Wilting – Recreant 

Angelique Westenbrink – Recreant Lieke Berger – Mini-pupil 

Sjoukje Heijs - Recreant Annet Grifhorst - Recreant 

Sem Klein Velderman – Mini-pupil Lysanne Groen – Mini-pupil 

Thijs Klein Velderman – Mini-pupil Chantal Groen – Pupil A 

  

  

Het estafettestokje 
door Harriët Hoekstra -Elsinga 

 
Ik dacht er onderuit te kunnen komen, maar 
ze hebben me toch gevonden voor het 
“estafettestokje”! Tja, wat zal ik eens 
vertellen…..Ik zit ongeveer 18 jaar (?) bij 
Start ’78.  Daarvoor heb ik altijd aan gym en 
turnen gedaan bij Arena.  Ik ben begonnen 
bij start ’78 toen we nog op de 
“oude”drafbaan in Wolvega trainden. Daar 
trainden we veelal technische nummers; 
discus, kogelstoten, ver- en hoogspringen 
maar ook waren er de looptrainingen en de 
gezellige voetbal- basketbalwedstrijdjes!!  
Zelf vond ik altijd ver- en hoogspringen en 
de sprintafstand erg leuk. Nu loop ik met 
veel plezier op de maandag- vrijdagavond bij 
Folkert. Het is een gezellige praat- 
uh..loopgroep!! Wat deze groep ook zo leuk 
maakt zijn de xtra’s zoals onze jaarlijkse 
survival en de BBQ. 

 

Harriët en Hans tijdens de BBQ in 2009 

 
Sinds afgelopen zomer ben ik weer wat 
fanatieker begonnen met harlopen (in plaats 
van 1 keer  2 keer in de week !!). Ik zou wel / 
niet mee doen met de Jan Driegen kwart 
marthon maar “ze “ hebben me 
overgehaald….en eigenlijk met succes. 
Samen met Anita ben ik tevreden over de 
finish gekomen. En natuurlijk door het 
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aanmoedigen van onze fans (Sietske en 
Erwin!! Haha)….en zo kwam het dat ik ook 
(weer met het goede tempo van Anita) 
enthousiast mee deed aan “de  Lindeloop” in 
Wolvega.  
 
Ik probeer dus 2 x in de week te hardlopen 
maar het is vaak wel hectisch om op tijd te 
komen want de kids moeten dan wel voor 
zeven uur op bed liggen!! Wij (mijn man 
Hans en ik) hebben 3 kinderen van 5, 3, 1 
jaar en we hebben thuis een eigen bedrijf 
(boerderij). Dus geen baan van 8-5 uur !! 
 
We wonen sinds 5 jaar in Nijelamer. 
Daarvoor heb ik altijd in Wolvega gewoond. 
We hebben een melkveebedrijf met ca. 200 
koeien.  Alleen wanneer de nood aan de 
man (uh vrouw!) komt spring ik “achter”op de 
boerderij bij. Op een boerderij spreken we 
altijd van een “voor”(dus het woongedeelte) 
en “achter”(de boerderij/stal/schuren met het 
vee). Op dit moment laten we een koeienstal 
bouwen naast de bestaande stal. Deze stal 
zal plaats hebben voor 300 koeien.  
 
Verder werk ik parttime bij Vakantiexperts 
(reisbureau) in Drachten. Bij dit bedrijf werk 
ik alweer 13 jaar. Het is een ontzettende 
leuke, afwisselende baan. Met natuurlijk de 
leuke studiereisjes (erg belangrijk!!!). Zo ben 
ik laatste keer een lang weekend naar Aruba 
geweest….mmmm niet verkeerd toch? Maar 
ook samen met Hans heb ik al heel wat 
mooie landen gezien. Zo zijn we naar 
IJsland, Mexico, Canada en Amerika 
geweest. Met Frank en Hedwig hebben we 
ook een keer gevlogen naar Portugal en 
naar Mallorca maar afgelopen jaren zijn we 
“lekker “in Nederland gebleven (trouwens 
ook via het reisbureau te boeken!!).  
 
Nu genoeg over mij……ik geeft het 
estafettestokje door aan Folkert 
Sterkenburgh. 
 

Goede en mooie 
resultaten op NNK 

pupillen 
door Speedy 

 
We hebben een prachtige dag gehad. Mooi 
weer, nieuwe atleten en hele mooie 
resultaten. Speedy kan niet op alle plaatsen 
tegelijk zijn en zal daarom best wel wat 

gemist hebben. Over PR’s zeggen we niks, 
omdat we daarmee de competitie over wie 
de meeste PR’s evenaart of verbetert 
spannend houden.  Tijden en afstanden 
worden altijd in de volgende volgorde 
vermeld ( sprint,hoog, bal) of 
(sprint,ver,kogel).  
 
We gaan dit keer maar eens beginnen met 
de atleten die het podium niet hebben 
gehaald. Bij de jongens pupillen C kwamen 
de broers Klein Velderman (ja een beste 
aanwas voor de club) voor het eerst in actie 
op een grote wedstrijd (lef hoor!). Alle drie 
hadden ze gekozen voor de meerkamp met 
verspringen en balgooien. Thijs deed het in 
9.10s, 2.17m en 14.98m. Zijn broertjes Sem 
en Job deden dit respectievelijk in (10.02s, 
2.05m en 9.85m) en (10.00s, 1,64m en 
10.79m). Speedy vindt het knap hoor.  
 
Bij de jongens pupillen B hadden we 2 
deelnemers, nl. Simon Hermsen en Jarmo 
Visser. Simon koos voor combinatie met 
hoog, terwijl Jarmo liever verspringen deed. 
Dat leverde Simon de 5

de
 plaats op met de 

volgende resultaten 7.98, 0. 95 18.14 en 
voor de 1000m liep hij een 8

ste
 plaats met 

4.24.04.  Jarmo liep op die 1000m naar de 
11

e
 plek met een tijd van 4.38.40.  

 
Simon Ensing, Remco Mulder en Wolter 
Nijmeijer waren voor Start ’78 bij de jongens 
A1 actief. Remco probeerde Simon bij de 
1000m nog bij te halen maar kwam net te 
kort en moest genoegen nemen met een 4

e
 

plek in 3.45.47. Op de meerkamp met 
verspringen kwam hij tot de volgende 
resultaten: 11.86s, 2.92m en 5.43m. Wolter 
als laatste maar niet de minst had voor de 
1000m 5.31.67s nodig en bij de meerkamp 
deed hij 13.74s, 2.46 en 4.48m.  
 
Bij de 2

e
 jaars pupillen jongens kozen Eric 

Stuiver en Bram Bijdevaate voor de 
combinatie met hoog. Wesley Hoekstra, 
Jorrit Wubben, Kevin Boes en Peter 
Hoekstra hadden voor verspringen gekozen. 
Eric deed het in 10.21s, 1.05m en 22.93m. 
Bram ging wat hoger, hij had 10.5s, 1.20m 
en 23.29. Kevin had een sterke kogel en 
kwam daarmee tot een 4

de
 plaats met 9.98s, 

3.79m en 7.65m. Wesley deed zijn 
meerkamp in 10.14s, 3.50m en 6,68m. Dit 
was goed voor een 8

ste
 plaats. Jorrit stond 

net achter hem met 10.23s, 3.47m en 
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6.40m. Peter volgde hen op een 12
de

 plaats 
met 11.96s, 3.10m en 5.26m. 
 
De 1000m meter voor deze jongens verliep 
niet helemaal goed. De volgorde van 
binnenkomst werd wel bepaald, maar er zijn 
geen tijden. De elektronische tijdwaarneming 
was uitgevallen en Lionitas had geen hand 
tijd opgenomen. Wesley werd 6

e
, Eric 10

e
, 

Bram volgde hem direct op de 11
de

 plek. 
Kevin moest hier tevreden zijn met een 16

de
 

plaats. 
 
Op de 1000m voor meisje A1 liep Rosalie 
Tissingh, achter het Groninger geweld, naar 
een 5

de
 plaats met een 3.53.05min. Thirza 

Kuiper liep hier naar een 8
ste

 plaats met 
4.10.45 (netjes als je verkouden bent). Op 
de meerkamp met verspringen had zij 
11.23s, 2.93m en 5.17. Hier moest zij strijd 
leveren met Demi Berger en Sanne 
Geerders. Sanne haalde 11.51s, 2.75m en 
4.83m. 
 
Amber Bekius stond na 2 onderdelen op een 
2

de
 plaats. Helaas voor haar waren 2 andere 

meisjes bij hoogspringen sterker en moest 
zij tevreden zijn met de 4

e 
 plaats(10.40s, 

1.05m en 25.46m). Wel gezegd mag worden 
dat zij het balwerpen wist te winnen: HEEL 
MOOI. Gaat zij haar zus achterna? 
 
Wie goed heeft gelezen weet voor een  heel 
groot deel wie er op het podium heeft 
gestaan. De eerste podium plaats die ik wil 
noemen is die van Wolter Nijmeijer. Hij mag 
zeggen dat hij de enige beker tijdens deze 
wedstrijd heeft gewonnen. Voor zijn inzet, 
aanwezigheid en terugkomst na zijn ziekbed 
van een aantal jaren geleden was er voor 
hem de Stimuleringsprijs 2010. In het foto 
overzicht ziet u Wolter glunderend op de 
hoogste trede staan.  
 
Beide deelnemers van de meisje A2 zijn nog 
niet genoemd. Dat is ook logisch want beide 
deelnemers behaalden op de meerkamp de 
eerste plaats. Soraya Servage deed daar 
nog een schepje bovenop door ook de 
1000m te winnen. Bij de combinatie met 
hoogspringen werd Marije Roerink eerste 
met 9.35s, 1.35m en 19.83m. Op de 1000m 
liep zij naar een 8

ste
 plaats. Soraya had 

gekozen voor verspringen. Hiervan vermoed 

Speedy dat er clubrecords zijn gesneuveld. 
Zij had de volgende tijden en afstanden: 
8.95s, 4.48m en 9.59m(!).  Op de 1000m liep 
zij in een tijd van 3.41.94min naar de eerste 
plaats. 
 
Bij de 1-ste jaars meisje A stond Demi 
Berger te glunderen op de 3

de
 trede. Met 

10.12s, 3.35 en 5.45m was zij voor veel 
meisjes te sterk en te snel. Rosalie Tissingh 
stond bij de combinatie met hoogspringen op 
de hoogste trede. Daarvoor had zij nodig 
10.02s, 1.20m en 23.30m. Wanneer je alle 
getallen goed bij elkaar hebt dan stonden 
Rosalie en Amber na 2 onderdelen samen 
op plaats 1 en 2. Het is al gezegd, maar het 
hoogspringen gooide voor Amber roet in het 
eten.  
 
Simon Ensing had bij de jongens A1 ook 2 
podium plaatsen. 1 Maal op de hoogste en 1  
maal op de derde. Op de 1000m liep hij naar 
een tijd van 3.43.13min en een derde plek. 
Op de meerkamp werd hij mede door zijn 
enorme afstand bij balwerpen 1

ste
. Hij had 

9.80s, 1.10m en 32.99m. 
 
Bij de jongens pupillen B stond Jarmo Visser 
op een derde plek naar drie onderdelen bij 
de combinatie met verspringen. Hij had 
daarvoor de volgende tijden en afstanden: 
6.90s, 3.14m en 5.73m. 
 
We zijn begonnen met de jongens pupillen C 
en daar eindigen we nu mee. Bij de 
meerkamp met verspringen kwam Luuk 
Geerders op een mooie 2

de
 plaats te staan. 

Hij deed dat in 7.19s, 3.37m en 19.32m.  
Jarno Kuiper stond bij de 600m op gelijke 
hoogte met 2.11.93min. Bij de meerkamp 
met hoogspringen stond hij één trede lager 
met 7.93s, 1.00m en 23.76m. 
 
Nogmaals alle prijswinnaars proficiat. Als je 
geen podium plaats hebt gehaald  dan is dat 
niet erg, want: 
 

Meedoen 
is belangrijker dan winnen! 
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De derde zaterdag in 
september 

door het Dagelijks Bestuur van Gang Is Alles 

 

 
 
In 2003 wordt, op initiatief van de toenmalige 
voorzitter van Start78 Rob van der Wel, een 
100 km estafette op poten gezet. In het 
kader van het 25 jarig bestaan van onze 
atletiekvereniging. ’s Morgens om 8 uur 
wordt gestart op de Oerthebaan. In 10 
etappes worden zo veel mogelijk plaatsen in 
de omgeving aangedaan, waar leden van 
Start78 wonen. Inmiddels is het een traditie 
geworden voor de vereniging om deze loop 
in elk lustrumjaar te organiseren. De 
volgende editie zal zijn in 2013.  
 
In de tussenliggende jaren wordt, op de 
derde zaterdag in september, de loop 
‘levend gehouden’ door de loopgroep Gang 
Is Alles. Deze groep is bij de eerste editie 
van de 100 km gevormd door een aantal 
leden van Start78, met als kern de 
zondagmorgenloopgroep van Kallenkote.  
 
In 2010 is de derde zaterdag op 18 
september. Om 7.45 uur verzamelen we op 
de atletiekbaan voor de traditionele 
groepsfoto. Voor Rick en Lutine was het een 
vroegertje. Om 10 voor half 7 zaten ze al in 
de auto in Utrecht om af te reizen naar 
Steenwijk. Zij zijn dan ook de eersten die 
zich op deze vroege morgen melden. 
Gevolgd door Willem, die de eerste etappe 
zal lopen en nog wat in wil lopen van te 
voren.  
De temperatuur is met 8 graden wat aan de 
koele kant. Nog niet eerder is de 
temperatuur bij de start van de 100 km 
estafette zo laag geweest. Af en toe valt er 
een druppel regen. Voor een loper geen 
slecht weer. Maar voor de meefietsende 

begeleiders toch wel wat aan de frisse kant. 
Gelukkig hebben Anny en Bea zich warm 
aangekleed.  
 
Om 7.57 uur begeven we ons naar de start. 
De stopwatches worden in gereedheid 
gebracht, evenals het ‘startpistool’. Willem is 
commissaris van het vertreksignaal. Dat wil 
zeggen dat hij elk jaar verantwoordelijk is 
voor een originele manier om het 
startsignaal te geven. Eerder liet hij een 
strijker in een zinken emmer ontploffen (in 
Kallenkote is dat soort vuurwerk nog niet 
illegaal). Vorig jaar liet hij een stalen pijp met 
een knal op de tegels vallen. En dit jaar 
heeft hij voor een luchttoeter gezorgd. Een 
instrument dat hij ook gebruikt heeft bij de 
Jan Driegen Halve Marathon om de lopers 
aan te moedigen. En waarvan een 
campinggast op de Staatsbosbeheer-
camping vond dat het toch wel erg de rust in 
de natuur op de Woldberg verstoorde. We 
hopen maar dat het voor de mensen in de 
omgeving van de atletiekbaan niet hun 
nachtrust verstoord heeft.  
 

 
 
Om klokslag 8 uur wordt Willem 
‘weggeschoten’. Na een rondje op de baan, 
begeeft hij zich op weg. Via de 
Meppelerweg, de Dennenallee en de 
Steenakkers komt hij door zijn woonplaats 
Kallenkote. Om vervolgens door de polder 
richting Eesveen te gaan. Hij loopt op de 
voor hem kenmerkende manier. Zodra hij de 
snelheid wat opvoert produceert hij geluiden 
die doen denken aan een stoommachine. 
Bewoners komen verontrust naar buiten om 
te kijken wat er voorbij komt. Zodra ze 
Willem in zijn felgele Gang Is Alles shirt zien 
zijn ze gerust gesteld. Ze realiseren zich dat 
het weer de derde zaterdag in september is.  
Na ruim 50 minuten bereikt hij, moe maar 
voldaan, de finish van zijn etappe van ruim 
10 km in Eesveen. 
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Daar staat Rudy inmiddels te trappelen om 
zijn etappe naar Noordwolde te starten. 
Maar eerst is er nog even warme koffie voor 
de fietsers. Want de voeten zijn inmiddels 
behoorlijk afgekoeld. 
 
Als een komeet gaat Rudy van start voor de 
langste etappe van vandaag, 13 km. Hij 
loopt zo snel dat hij na enkele kilometers 
zelfs niet meer praat. Mensen die Rudy 
kennen weten dat dit heel bijzonder is. Want 
Rudy praat altijd. Bea en Anny besluiten dan 
maar om hun vakantiebelevenissen uit te 
wisselen. 
 
De volgauto’s maken bij de Eese, ter hoogte 
van het huis van Start78 lid Adrie, een 
tussenstop. Na korte tijd stopt er ook een 
jeep met 4 boswachters van het landgoed 
De Eese om te informeren ‘wat wij van plan 
zijn’. Het is namelijk verboden om te 
parkeren langs de Van Karnebeeklaan. Of 
het de imponerende verschijning van Willem 
is, of de overtuigende manier waarop hij 
weet te vertellen dat we daar slechts staan 
totdat de loper gepasseerd is, is niet 
duidelijk. In ieder geval accepteren ze wel 
dat we daar enige tijd blijven staan.  
Op de weg van Steggerda richting 
Noordwolde begint het te regenen. Voor de 
loper minder vervelend dan voor de fietsers. 
Rudy volhardt in zijn straffe tempo. En na 
amper een uur lopen finisht hij in 
Noordwolde. 
 
Daar staat Peter inmiddels te wachten. Hij 
heeft zijn auto bij de finish in Oldeholtpade 
geparkeerd en heeft de looproute inmiddels 
in omgekeerde volgorde op de fiets verkend. 
Na het ‘opwarmritueel’ met koffie voor de 
fietsers gaat hij op weg richting De Hoeve. 
Het is toch wat fris om in alleen een shirt te 
lopen. Hij heeft zijn loopjasje maar 
aangehouden. Zelfs halverwege nog, als hij 
een stukje bos in loopt met de meefietsende 
dames. De volgauto wacht hen op aan het 
eind van het bos, waarin alleen gelopen en 
gefietst kan worden. Opvallend is dat, bij het 
verlaten van het bos, het jasje inmiddels 
uitgegaan is. Wat aan één van de 
begeleiders uit de auto de vraag ontlokt wat 
zich in het bos heeft afgespeeld?  
Voor Peter is dit een loopje wat prima in zijn 
trainingsschema past. Hij loopt meestal één 
maal per week, op de zaterdagmorgen. De 
soepele tred waarmee hij loopt, doet 
vermoeden dat hij stiekem tussendoor ook 

nog traint. Of is hij gewoon een natuurtalent? 
Schijnbaar niet vermoeid komt hij over de 
finish in Oldeholtpade. 
 

 
 
Daar zou Annet van start gaan. Vrijdag heeft 
ze echter af moeten zeggen vanwege ziekte. 
Doordat Willem het zweet in zijn pet heeft 
kunnen laten verdampen op de blower in de 
auto, is hij klaar voor de start van een, voor 
hem, tweede etappe. Hij besluit nu iets 
rustiger aan te doen. Althans bij de start. Na 
enige tijd komt hij weer op stoom. Het 
zonnetje breekt door en zijn jasje gaat uit. 
Terwijl hij de huizen van de bekende ‘Start78 
families’ Wemer en Hans Sterkenburg 
passeert. Meerdere malen wordt vanuit de 
volgauto aangeboden om te wisselen. Maar 
hij wil doorzetten. Waarschijnlijk omdat hij 
weet dat bij de finish zijn geliefde staat te 
wachten om hem op te vangen. En dat 
gebeurt ook. Zelfs zijn schoondochter is 
speciaal naar Wolvega gekomen om hem te 
feliciteren met deze dubbele prestatie.  
 
Lutine en Rick zijn dan al warm door het 
inlopen. Bij een aangenaam zonnetje gaan 
ze op weg naar het schilderachtige riviertje 
De Linde. Net voor de start geeft Lutine aan 
6 weken niet gelopen te hebben. Een hele 
uitdaging als je dan weer start met een 
afstand van ruim 11 kilometer. Zij ziet het als 
een voorbereiding op de 4 mijl tijdens de 
Dam tot Dam loop. Die wil ze, ook samen 
met Rick, de volgende dag gaan lopen. De 
liefde overwint kennelijk alles. Want het lukt. 
Ondanks dat 2 km voor de finish in De 
Blesse een flinke stortbui los breekt. Het 
deert haar en Rick allemaal niet. Lutine heeft 
het zo druk met kletsen dat ze aan het eind 
nog op gewezen moet worden dat ze ook 
nog een eindsprint in zou kunnen zetten. We 
zijn benieuwd hoe het die zondag erna 
gegaan is. Zouden de spieren nogmaals 
ruim 6 kilometer doorstaan hebben. Of zou 
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Rick haar toch met aangepast vervoer 
richting finish hebben moeten brengen? 
 
De helft van de tocht zit er op. Anny zal ook 
de tweede helft mee fietsen. Terwijl Bea met 
Peter huiswaarts keert. Daar wacht hen een 
feest omdat hun buurman viert dat hij 49 jaar 
en 363 dagen is geworden vandaag. Zou hij 
nu al een feest geven omdat hij bang is de 
emoties bij het bereiken van de 50 niet de 
baas te kunnen? We wensen Peter en Bea 
veel sterkte bij de opvang.  
De plaats van Bea als begeleidend fietser 
wordt ingenomen door Rudy. Hij heeft zijn 
spraak na de morgenetappe weer terug 
gevonden na een verfrissende douche en 
een korte hereniging met echtgenote Janetta 
en hond Herman.  
 

 
 
Geert is de volgende loper. Hij gaat, via 
Oldemarkt, op weg naar café de Weerribben 
aan de Hoogeweg in Kalenberg. Hij gaat 
voortvarend van start. Onderweg wordt hij 
door Anny gemaand om strikt de route te 
volgen. Dat betekent ondermeer linksom een 
verkeersplein passeren en niet rechtsom. 
Dat laatste zou de route namelijk verkorten. 
Gelukkig voor Geert wijst een toeschouwer 
hem een klein stukje verderop op een 
mogelijkheid om enkele meters af te snijden. 
Zelfs Anny kan hem daar niet van 
weerhouden. De tocht verloopt voorspoedig. 
Onderweg moet de Meenthebrug 
gepasseerd worden. Er is geen varend 
verkeer…..op één boot na. Die passeert juist 
als Geert enkele honderden meters van de 
brug verwijderd is. Dat levert een 
gedwongen pauze op. Die wordt echter door 
Geert wat verkort. Zodra de boot 
gepasseerd is, kruipt hij onder de 
afsluitboom door en drukt, met één voet op 
het bewegende brugdeel, de brug wat 
sneller naar beneden. Verbeelding doet 
daarbij wonderen. Bij aankomst aan de 

Hoogeweg kan dat echter niet een 
opmerking van Helga voorkomen dat hij wel 
erg laat arriveert.  
 
Want Helga staat dan al te popelen om te 
vertrekken richting Kalenberg centrum, 
Nederland, Baarlo en Blokzijl. Terwijl Anny 
nog het sanitair van het lokale café wil 
bezoeken, vraagt Helga of zij dan maar vast 
op weg zal gaan? De jury is echter 
onverbiddelijk. Vertrek zonder één van 
begeleidende fietsers is volgens de 
reglementen niet toegestaan.  
Het fietsend gezelschap wordt uitgebreid 
met de 7 jarige tweeling Nika en Jens.  
Helga heeft het zwaar onderweg. Niet 
zozeer vanwege het lopen. Dat gaat gewoon 
goed. Wel omdat ze meent dat de open 
vragen die Rudy haar stelt over de 
milieuproblematiek in de wereld, ook 
beantwoord moeten worden. Helga weet 
kennelijk nog niet wat de meeste andere 
lopers wel weten. Namelijk dat Rudy gewoon 
doorpraat, ook als je geen antwoord geeft.  
 

 
 
De meerijdende auto’s moeten omrijden 
over Wetering. Daar staat het rode licht van 
de ophaalbrug te knipperen. De chauffeur 
interpreteert dit als ‘opletten, voorzichtig de 
brug oversteken’. Zodra de brug opgereden 
is begint er echter een bel te rinkelen en aan 
de andere zijde de afsluitboom te dalen. 
Snel stoppen en achteruit rijden. 
Helaas……de afsluitboom achter de auto is 
ook reeds gesloten. Dan maar stoppen en 
de motor afzetten. Gelukkig nog net voor het 
bewegende deel van het brugdek. Maar dat 
contragewicht dat boven de auto hangt ziet 
er toch wel indrukwekkend uit. Als dat naar 
beneden komt bij het opengaan van de brug, 
zou het precies op het dak van de auto 
kunnen komen. Voor de zekerheid stapt de 
chauffeur toch maar even uit. Want wanneer 
het dak van de auto beschadigd wordt is dat 
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niet leuk. Maar een deuk in zijn eigen ‘dak’ 
lijkt hem nog minder aantrekkelijk. Er 
gebeurt echter niets. De brug gaat niet open. 
Maar de afsluitbomen ook niet. Dan klinkt er 
een strenge stem van een dame door een 
luidspreker dat de brug snel vrij gemaakt 
moet worden. Voordeel daarbij is dat de 
bomen ook weer open gaan en de auto de 
weg kan vervolgen. Tja, als een chauffeur 
alleen ervaring heeft met het stoppen voor 
spoorwegovergangen, waar het rode licht 
knippert terwijl tegelijk de bellen rinkelen, 
dan kan dat kennelijk tot precaire situaties 
leiden.  
 
Halverwege haar etappe, ter hoogte van 
Nederland, heeft Helga inmiddels ontdekt 
dat ze niets terug hoeft te zeggen tegen 
Rudy. Die heeft zich vervolgens gericht op 
de educatie van de kinderen. Zo vertelt hij bij 
een hut voor vogelspotters dat de luikjes in 
de hut aangebracht zijn omdat daar iemand 
woont met hele lange benen. En dat die 
persoon ’s nachts zijn benen door de luikjes 
naar buiten steekt om zo toch in volle lengte 
een slapende houding aan te kunnen 
nemen. De kinderen geloven hem…… bijna.  
 

 
 
De etappe van Blokzijl, via Moespot naar St 
Janklooster zou gelopen worden door Afke. 
Helaas moet zij door familieomstandigheden 
verstek laten gaan. Rinke heeft zich bereid 
verklaard om zijn etappe, samen met Helga, 
in te wisselen voor deze route.  
Ook voor hem is het wat langer geleden dat 
hij gelopen heeft. De Tiedkwietloop, eind 
oktober 2009, was de laatste keer dat hij de 
loopschoenen uit de kast gehaald heeft. 
Daarbij verbleekt de zesweekse pauze van 
Lutine. Het weerhoudt hem niet om met een 
snelheid van meer dan 13 km per uur van 
start te gaan. Hij weet echter niet dat de 
etappe wat langer is dan in het programma 
staat. In plaats van over de drukke dijk 

richting Moespot te gaan, heeft de 
wedstrijdleiding gekozen voor een 
verkeersluwe route, over landwegen 
onderlangs de dijk. Dat geeft een extra 
afstand van ca 700 meter. En meer warmte 
in de luwte van de maisvelden. Maar 
volgens Rudy geeft dat wel het voordeel dat 
gelopen wordt langs velden met heel veel 
‘jonge maisies’.  
 
Inmiddels hebben Helga en Geert besloten 
om de komst van Rinke af te wachten in het 
plaatselijke café in Moespot. Sneller dan 
verwacht komt Rinke daar langs. Gelukkig 
kunnen ze nog net voor het raam van de 
kroeg het bierglas heffen ter aanmoediging. 
Of dit ook echt als een aanmoediging 
ervaren wordt door Rinke is de vraag. Zeker 
wanneer later blijkt dat de heer en dame 
geen geld hebben om de drankjes te 
betalen. En ze vervolgens ontdekken dat 
gelukkig de portemonnee van Rinke nog in 
hun auto ligt….. 
Toch laat Rinke zich  niet ontmoedigen. 
Terwijl meefietsende Rudy onderweg zijn 
medefietsers meedeelt dat hij ‘een zere reet 
heeft’. Volgens Nika mag hij dat niet zeggen. 
Waarop Rudy zichzelf corrigeert door aan te 
geven dat hij ‘een zere kont heeft’. Ook dat 
schijnt geen geaccepteerde term te zijn in de 
opvoeding van Nika. Maar het woord 
derrière is nieuw voor haar en moet dus 
nader uitgelegd worden. Zo krijgt deze tocht 
opnieuw een educatief karakter. 
 
Bij aankomst in St Jansklooster staat Geke 
al te wachten. Zij zal de een na laatste 
etappe naar Giethoorn voor haar rekening 
nemen. Toen zij, na een toezegging in 
onwetendheid, ontdekte dat dit de op één na 
langste etappe was, sloeg de onzekerheid 
toe bij haar. Ze vond zichzelf niet goed in 
vorm. Zeker niet na de training op de 
voorafgaande woensdag, waarbij de sluizen 
met hemelwater volledig open gezet waren. 
Waardoor zij een fikse verkoudheid 
opgelopen heeft. Toch gaat ze op weg. 
Voorzien van oordopjes van een MP3 (of 
MP4?) speler. Zou zij de reputatie van de 
kletsende Rudy kennen? Het zou ons niet 
verbazen. Zij trainen immers in dezelfde 
loopgroep bij Start.  
 
Inmiddels hebben Frenk en Ysbrand zich 
ook gemeld als begeleidende fietsers. Zij 
zullen een gedeelte van het laatste stuk van 
de route meerijden. Om niet te koud te 



 

oktober 2010  13 

worden besluiten ze echter eerst nog een 
stukje om te fietsen over Jonen. Om 
vervolgens het Gang Is Alles gezelschap 
weer tegemoet te fietsen. 
 
Bij vertrek van de begeleidende auto’s slaat 
het noodlot voor één van hen toe. In het 
vorige nummer van de Starter werd uitvoerig 
stil gestaan bij de ongemakken die lopers 
kunnen ondervinden van PAALTJES. 
Behalve lopers, blijkt ook deze auto slecht 
om te kunnen gaan met PAALTJE. Het is 
dan ook een PAALTJE van veel te hard 
beton, wat veel te laag staat en zich wel heel 
erg in de dode hoek van de spiegel bevindt. 
Bovendien is de beschikbare draaicirkel veel 
te krap. Kortom, de chauffeur treft geen 
blaam voor de ingedeukte rechter deur en 
verfrommelde onderliggende drempel.  
Troostende woorden van een autochtone 
bewoner dat dit niet de eerste keer is dat dit 
PAALTJE zo’n streek uithaalt, en dat het ook 
wel niet de laatste keer zal zijn, lijken de 
autobezitter echter niet op te vrolijken.  
 
Gelukkig kan de tocht voortgezet worden. 
Hetgeen de mogelijkheid biedt om onderweg 
te constateren dat Geke gewoon als van 
ouds goed presteert. Met een constante 
snelheid van 12 km/ uur begeeft ze zich 
langs de Ronduite en de Blauwe Hand. 
Terwijl ze onderweg regelmatig 
gefotografeerd wordt door de speciaal 
ingehuurde Gang Is Alles fotograaf. Binnen 
het uur bereikt ze dan ook het eindpunt van 
haar etappe van bijna 12 km.  
 

 
 
Het laatste stuk van deze 100 km estafette 
komt voor rekening van Jaap. Vanaf 
Giethoorn Noord zal, via allerlei 
kuitenbijtende bruggetjes en de polder, 
richting Onna gekoerst worden. Daar volgt 
een stevige klim over de Kamp richting de 
Schansweg. Om vervolgens af te dalen en 

via het Oerthepad weer de Oerthebaan van 
onze vereniging te bereiken.  
 
Het is droog met een schamel zonnetje. 
Maar boven Steenwijk pakken donkere 
wolken zich samen. Wonderwel valt er geen 
spat regen voor de loper en fietsers 
onderweg. Terwijl de begeleidende auto met 
fotograaf Geke, die een stukje om moet 
rijden, wel een regenbui moet trotseren.   
 
Rudy probeert opnieuw een gesprek aan te 
knopen. Deze keer met als doel om het 
milieuprobleem in de wereld tijdens deze 
11,5 km loop op te lossen. Zonder effect. 
Jaap lijkt een poging te doen om het record 
‘geluid produceren tijdens het lopen’ van 
Willem te verbreken. We vermoeden dat hij 
vroeger veel naar tenniswedstrijden van 
Monica Seles gekeken, en vooral geluisterd, 
heeft. Zij produceerde vergelijkbare 
geluiden.  
Bij de fietsers ontstaat kennelijk wat 
ongerustheid of dit wel goed af zal lopen. Ze 
geven aan dat het helemaal niet erg is om 
wat minder inspanning te leveren. En dat het 
ook verstandig is om regelmatig wat te 
drinken. Het zweet guts namelijk langs het 
zwoegende lijf.  
Toch wordt ook deze etappe zonder 
ongelukken beëindigd. Bij de atletiekbaan 
begroeten de overige leden van de Gang Is 
Alles groep, met hun familieleden, de laatste 
loper met enthousiasme. Of dit te maken 
heeft met waardering voor de prestatie, of 
vanwege de Chinese maaltijd die nu 
genuttigd kan gaan worden, is niet geheel 
duidelijk. Neemt niet weg dat Jaap dit 
gebaar zeer waardeert.  
 
Dan bedenkt Rudy zich dat, om een Chinese 
maaltijd in het clubgebouw te kunnen 
nuttigen, het gebouw ook geopend moet 
worden. Daarvoor is een sleutel nodig. Die 
heeft hij ’s morgen in de auto gelegd. En die 
auto heeft Janetta mee naar huis genomen 
nadat ze hem met fiets afgeleverd heeft in 
De Blesse. Gelukkig is er de mobiele 
telefoon. Direct wordt het vuur onder de 
kookpannen in huize Wanders gedoofd. En 
binnen een kwartier is de sleutel afgeleverd. 
Wel met de opmerking dat de eventuele 
bekeuring voor een snelheidsovertreding 
voor rekening van Rudy komt.  
 
Zo wordt de achtste editie van de 100 km 
estafette in stijl afgesloten. Maar niet nadat 
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eerst nog aan de leverancier van de Chinese 
maaltijd duidelijk is gemaakt dat we echt niet 
in de turnzaal aan de Troelstrastraat zitten. 
En dat hij het eten daar dus beter niet af kan 
leveren. 
 

 
 
Tijdens de maaltijd wordt nog even terug 
geblikt op de dag.  
Vorig jaar is voor de eerste keer de Gang Is 
Alles award uitgereikt. Die is toen ten deel 
gevallen aan Anny. Zij heeft het vorig jaar 
gepresteerd om, een half jaar na een 
ingrijpende operatie, de volledige 100 km 

route mee te fietsen. Ook dit jaar heeft ze 
dat weer volbracht, terwijl ze haar award (het 
gele eendje), meevoerde op de koplamp van 
haar fiets. En zonder dat ze last heeft gehad 
van lichamelijk ongemakken, die zich bij een 
andere fietser wel voordeden (zie eerder in 
dit verslag). 
 
Dit jaar valt de eer te beurt aan een man in 
het gezelschap. Het Dagelijks Bestuur van 
Gang Is Alles geeft aan dat het een close 
finish geworden is tussen Willem en Rudy. 
Beide hebben dubbele prestaties geleverd. 
Willem door twee etappes te lopen. En Rudy 
door, naast het lopen van een etappe, ook 
nog de helft van de route mee te fietsen. De 
originele manier van het verzorgen van het 
startschot door Willem heeft uiteindelijk de 
doorslag gegeven. Aan hem wordt deze 
prestigieuze prijs onder applaus uitgereikt. 
Waarna het gezelschap op weg kan naar de 
volgende editie van de 100 van Gang Is 
Alles in 2011. Op de derde zaterdag in  
september.  
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Starterspret 

 
 Het gegeven motief is verborgen tussen de andere, gelijkwaardige maar toch 
verschillende figuren 
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Woensdagavondpret 
door Jana Posthumus 

 
Ik kreeg een mail met het verzoek om 
voortaan geen afkortingen meer te 
gebruiken omdat niet iedereen weet om wie 
het dan gaat. Dus bij deze TT is Trainster 
Tineke (Jonkman). Omdat wij met twee 
Tinekes te maken hebben, Tineke Jonkman 
en Tineke Boes, en ik alleen voornamen 
gebruik, was dat nogal verwarrend. Ik vind 
het te veel werk om steeds de beide Tinekes 
met hun achternaam te vermelden, en om 
steeds Trainster Tineke voluit te schrijven 
duurt mij ook te lang. Vandaar dus TT. 
Voortaan zal ik elk stukje 
woensdagavondpret zo beginnen. 
 
TT = Trainster Tineke. 
Lief = Wolter van der Veen. 
Zwager = Klaas van der Veen. 
 
Mochten er in de toekomst nog meer bij 
komen dan vind je ze in dat lijstje terug.  
Tevens kreeg ik het verzoek om niet meer 
dan 4 A-4tjes per keer in te leveren. Dat 
snap ik best, de vorige keer was ik wat 
overenthousiast. Ik zal mijn best doen. 
 
23 aug. Maandagavond. 
Grietje was er weer voor het eerst sinds 
maanden en daarom was ze nogal in de 
war. Na de loopscholing liep ze al kletsend 
met de verkeerde Peter mee. Ze dacht Peter 
Mulder te volgen richting materiaalhok, maar 
het was Peter Visser van de LA groep van 
Jebbe. De vergissing was makkelijk te 
maken. Beide Peters zijn lang en ze hadden 
allebei lange blote benen. Grietje zei dat ze 
zich vergiste omdat ze allebei een wit shirtje 
aan hadden. Ja ja.  
Toen wij de startblokken klaarzetten wou 
Zwager het ook even proberen. Dat is 
natuurlijk geen goed idee als je 
blessuregevoelig bent. Freddie keek ernaar 
en je zag hem denken:’Ja doe maar. Is goed 
voor mijn Fish Potato Run klassering.’ 
We moesten om de beurten starten. Jan zat 
eerst links voor en moest toen rechts voor 
proberen. Uiteindelijk bleek staand starten 
voor hem het voordeligst. Dat scheelt hem 
toch zo’n anderhalve seconde bij de start. Ik 
moest er heel bewust op letten dat ik met 
beide voeten afzette en niet alleen met 
rechts voor. Mijn vijfde start bleek later mijn 
beste start. Het gekke is dat ik als pupil en 
junior geen enkel probleem had met starten 

uit de startblokken. Ik deed het gewoon, en 
het ging altijd goed. Nu moet ik er zo bij 
nadenken dat ik wel eens in de war raak. 
Zowel Peter als Trijntje moesten hun eerste 
stap bewust langer maken. 
Grietje waagde zich niet aan de 
startblokken. Zij ging met Marco kogelstoten.  
Tegen half negen gingen we nog 
discuswerpen. Er dreigden donkere regen- 
en onweerswolken onze kant op te komen. 
We spraken af dat als het zou gaan regenen 
we zouden stoppen. Voordat de eerste 
druppels vielen konden we elk nog vier keer 
werpen. 
 
27 aug. 3

e
 medaillewedstrijd.  

Ik kwam vandaag alleen voor discus. De 
andere twee onderdelen liet ik schieten.  
Eigenlijk valt er niet zo heel veel te 
vermelden. Discus ging slecht. Het matje om 
je schoenen aan af te vegen voor je de ring 
instapt was er niet. Er was gras gemaaid en 
niet opgeruimd, dus je bleef met gras aan je 
schoenen zitten. Er lag we een verdwaalde 
handdoek naast de ring. Ik weet niet van wie 
die was, maar die diende nu als 
voetveegmat. Het gras wat desondanks toch 
nog in de ring terecht kwam, kon niet worden 
weggeveegd, want er was ook geen bezem. 
Het was dus glad in de ring. Ik heb slecht 
geworpen en daar baalde ik stevig van.  
 
1 sept. 
Niet op trainen geweest. 
 
Week 36.  
Ook niet op trainen geweest. Lief en ik 
waren op vakantie. Een midweek 
Terschelling. Ondanks het feit dat ik mijn 
hardloopschoenen wel had ingepakt, heb ik 
ze niet gebruikt. 
Lief wel. Die ging dinsdagavond een stukje 
lopen richting strand. Hij was ten slotte in 
training voor de Fish Potato Run. Ik besloot 
het zwembad uit te proberen. Speciaal 
hiervoor had ik badkleding aangeschaft. (zie 
vorige starter) Ik heb heerlijk een uur 
gezwommen. Ik werd er helemaal rustig van 
en heb die nacht goed geslapen.  
 
De volgende ochtend fietsten we naar een 
paardenhouder een klein dorpje verderop. Ik 
had al 9½ jaar niet meer paardgereden, dus 
ik had gevraagd om een soort paard waar ik 
me mee op mijn gemak voel. Een Fries. De 
jongste dochter bracht ons, nog een jonge 
dame en ik, met de auto naar een weiland 
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waar de paarden stonden. Lief ging niet 
mee. De Friese merrie Ietske wou niet met 
mij de wei uitlopen. Die andere jonge dame 
leidde haar paard zo mee naar het hek, 
maar Ietske bleef stokstijf staan. Pas toen de 
jongste dochter met nog een paard naar het 
hek liep kwam ze weer in beweging. 
Oftewel. De toon was gezet. Lief was naar 
het weiland toe gefietst en bekeek het van 
een afstandje.  
 
Toen de paarden waren gezadeld kwam de 
oudste dochter eraan. Zij zou met ons een rit 
doen van 2 uur door bos, duin en over het 
strand. Ik reed met Ietske achteraan. Toen 
we gingen draven was het even zoeken naar 
de balans, maar dat pakte ik snel weer op na 
al die jaren. We volgden de ruiterpaden door 
het bos en door de duinen. In de duinen 
zagen we ineens Lief fietsen. Hij maakte een 
paar foto’s en fietste weer verder. Toen we 
in de buurt van het strand kwamen werden 
de paarden wat onrustig. Ze wisten dat ze zo 
meteen mochten galopperen. We gingen in 
stap naar de vloedlijn toe. Lief had ons ook 
nu weer gevonden en maakte snel wat 
foto’s. Daarna hebben we hem niet meer 
gezien.  
 
Eenmaal daar gingen we draven en na een 
poosje kwam de galop. Ietske had er zin in. 
Ze trok aan de teugels die ik veel te kort 
had. Ik liet de teugels wat vieren zodat ze 
haar hals meer kon strekken, en daar gingen 
we. Een mooie gestroomlijnde rengalop. Na 
de galop stapten we door het water. Het 
water kwam van rechts en stroomde naar 
links het strand op. Meteen had ik het gevoel 
dat ik mijn oriëntatie kwijt was. Je moet dus 
niet naar het water kijken maar gewoon voor 
je. De tweede galop ging ook goed, nog iets 
sneller dan daarvoor. 
 
Toen we weer door het water stapten deed 
Ietske haar hoofd omlaag. Ik dacht dat ze 
wilde drinken en trok aan de teugels haar 
hoofd weer omhoog. De zee is zout en dat 
mag je niet drinken. Ze deed het weer. Nu 
voelde het alsof ze haar kont onhoog deed. 
Door de stroming van de zee van rechts 
naar links was ik even weer mijn oriëntatie 
kwijt. Ik hoorde de anderen zeggen;’geef 
been, geef been!’ (dat betekend aansporen 
met je benen) Te laat had ik door dat ze niet 
haar kont omhoog had gedaan, maar dat ze 
door haar voorbenen aan het zakken was. 
Mevrouw wilde gaan liggen in de zee, met 

mij erop. En dat deed Ietske dan ook. Ik kon 
er nog net aan de rechterkant afstappen 
toen ze al bijna lag. Ik moest snel zijn anders 
lag mijn been eronder. Dus daar lag ik in de 
Noordzee. Helemaal doorweekt. Ietske 
stond weer op en liep de zee uit. Ik stond 
ook op en had wat meer moeite de zee uit te 
komen. Mijn benen zijn iets korter dan die 
van Ietske. Ik begon heel hard te lachen. Ik 
pakte Ietske weer bij haar teugels. De 
oudste dochter vroeg of ze haar moeder 
moest bellen om mij op te halen. Het was 
14°C en veel te koud om nog het laatste half 
uur doornat verder te rijden. Als het nou 
tussen de 25° en 30° was geweest had ik de 
rit zeker afgemaakt. Ik liep eerst een poos 
naast Ietske om warm te blijven. Toen ik zag 
dat paal 8 toch nog best een eindje verder 
was besloot ik weer op Ietske te stappen. 
Dat viel nog niet mee met al dat zand aan 
mijn schoenen. Ik gleed eerst uit de 
stijgbeugels. De tweede poging lukte het 
wel.  
 
We reden naar strandpaal 8. Ietskes teugels 
werden opgebonden en de stijgbeugels ook. 
Ik stapte bij de moeder in de auto. Ik mocht 
op haar jas zitten. Bleek dat Ietske het een 
keer eerder had gedaan, maar toen was het 
bloedheet en nu niet. Ik vroeg nog of de 
andere twee nu nog wel konden draven en 
zo. Dat kon. Ietske werd gewoon los gelaten 
en volgde de rest terug naar huis. Ze wil bij 
de groep blijven en loopt dus gewoon mee. 
Ik zei tegen de moeder dat als ik ooit weer 
op Terschelling wil paardrijden ik weer naar 
hun toe kom en graag weer op Ietske wil. En 
dan zorg ik ervoor dat ik alerter ben zodat ze 
me geen tweede keer laat zwemmen. Ik 
fietste terug naar Midsland Noord en kwam 
lief tegen die zijn ogen uit keek. Ik deed mijn 
verhaal en hij stond te klapperen met zijn 
oren, terwijl ik de hal van het complex mijn 
rijchaps, rijschoenen en sokken uittrok. 
Blootsvoets liep ik naar ons appartement.   
 
Na te hebben gedoucht fietsten we naar 
West Terschelling, en later de lange route 
weer terug. Ook de volgende middag 
hebben we op de fiets doorgebracht.  
 
Dus! Ik heb niet getraind op Terschelling, 
maar wel twee keer gefietst, een keer paard 
gereden en twee keer gezwommen. 
Waarvan een keer niet gepland. De zee was 
overigens minder koud dan ik had gedacht, 
dus dat viel mee.  
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22 sept. Witte Wieven. 
Omdat ik de inleverdatum was vergeten 
kreeg ik een mail van Sophia. Waar mijn 
copy bleef. Later kreeg ik een mail dat de 
inleverdatum een week was uitgesteld 
omdat nog niet iedereen de vorige starter 
had ontvangen. Daar was ik heel blij mee, 
want ik had nog geen letter getypt.  
 
Terwijl hij de Starter zat te lezen begon Lief 
te lachen. Ik dacht dat hij het grappig vond, 
maar hij moest lachen om een schrijffout die 
ik had gemaakt. Ik had vestigingsmuren 
geschreven i.p.v. vestingmuren. Aangezien 
de spellingscontrole van mijn PC 
vestigingsmuren als een bestaand woord 
had herkent had hij/zij mij daar niet op 
gewezen. Nou is mijn PC niet helemaal 
grammaticaal correct, want ik ontdekte later 
zelf nog een fout. Suvivaltocht. Hij geeft wel 
een rood lijntje aan, maar geen 
spellingssuggesties. En dus heb ik op 
negeren geklikt. Het moest natuurlijk 
survivaltocht zijn met een r erin. Ik vraag Lief 
elke keer of hij het eerst wil lezen. Hij zegt 
altijd nee, want hij leest het in de Starter wel.  
 
We kregen deze week training van Ella. Na 
de oefeningen en de loopscholing gingen 
Trijntje, Wilma(Kuiper-nieuw) en Peter 
verspringen. Jan, Tineke en ik gingen 
kogelstoten. Toen we over het veld heen 
keken zagen we de Witte Wieven van de 
discuskooi richting verspringbak drijven. 
Eerst hadden Ella, Peter, Wilma en Trijntje 
geen onderbenen meer. Later hadden ze 
helemaal geen benen meer en nog later zag 
je bij Trijntje en Ella alleen nog maar het 
hoofd en bij Peter en Wilma alleen het hoofd 
en de schouders. De laatste twee zijn iets 
langer. Ella die haar wandeltraining had 
opgeofferd om ons training te geven kreeg 
toch nog een hele korte wandeltraining door 
van ver naar kogel te wandelen. Ha ha ha. 
Toen we later naar de discuskooi liepen door 
het hoge gras had iedereen natte voeten. 
Ook nu hadden we mooi zicht op de Witte 
Wieven die van ver naar hoog naar kogel 
naar de polshoog betegeling trokken. Na 
afloop trok ik mijn natte schoenen en sokken 
uit en stapte met blote voeten in mijn 
loopschoenen.       
 
 

 
 

Go for Mont Vertoux 
door Frenk Wubben 

 
Op 4 September beklommen Nico Jansen, 
Riki Creemers, Egbert Vink en Frenk 
Wubben samen met 266 andere deelnemers 
de Mont Ventoux in Frankrijk om fondsen te 
werven voor de Stichting GoFor 
MontVentoux. Deze stichting werft fondsen 
voor de KWF kankerbestrijding. Nico, Riki en 
Frenk deden dit op de fiets. Egbert ging 
hardlopend naar boven. Onderstaande 
sfeerimpressie stuurde Frenk Wubben naar 
zijn sponsoren. 
 
Wat een geweldig weekend heb ik achter de 
rug. Een weekend dat bol stond van emoties 
en sportieve uitdaging. Alle deelnemers 
hadden zo hun eigen reden om aan dit 
evement deel te nemen. Mensen die zelf 
aan kanker lijden, net zijn genezen of een 
dierbare hebben die vecht voor zijn leven. 
Afzien op de Mont Ventoux was het middel 
om op symbolische wijze steun te verlenen. 
Met jullie steun is het ook mogelijk om de 
symbolische steun om te zetten in concreet 
onderzoek om deze vreselijke ziekte te 
overwinnen. En daarvoor wil ik jullie 
nogmaals van harte bedanken. 
 

 
 
Nu was de beklimming van de Mont Ventoux 
een uidaging maar de busreis daar naar toe 
deed er niet veel voor onder. Die busreis 
startte in Meppel op woensdagavond om 
22:00 uur. Na stops in Boxmeer en 
Maastricht met als doel niet in de regio 
wonende deelnemers op te pikken, konden 
we tussen 2:00 – 5:00 uur een beetje 
indommelen. Daarna was dat eigenlijk niet 
meer mogelijk. Uiteindelijk kwamen we rond 
16:00 uur aan in Montbrun, een dorpje aan 
de voet van de berg. Iedereen was compleet 
gaar en uitgeput. Aangekomen kregen we te 
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horen wie onze huisgenoten waren tijdens 
ons verblijf. Het appartement deelden we 
met zijn vieren. Ik zat in een appartement 
met een muskusrattenvanger uit 
Dwarsgracht en twee spuiters van Scania uit 
Meppel. Erg gezellige kerels.  
 
Na een beetje opgefrist te zijn, werden we 
ontvangen door de organisatie en de 
burgemeester van het dorp. De entourage 
was parkachtig, het weer uitstekend en de 
sfeer opperbest. Hierna konden we onze 
hongerige magen vullen. Het werd niet laat 
die avond.  
 
Op vrijdag gingen we eerst onze fietsen 
ophalen die met een vrachtauto naar 
Frankrijk waren vervoerd. Daarna mochten 
we met zijn allen naar de fotoshoot om onze 
gesponsorde fietskleding met elkaar te 
showen. En daarna mochten we eindelijk op 
de pedalen voor een trainingsrit. De Mont 
Ventoux kun je van drie kanten af 
beklimmen: vanuit Sault, vanuit Bedoin en 
vanuit Malaucene. De beklimming vanuit 
Sault wordt de mietjesklim genoemd 
vanwege het gemiddelde 
stijgingspercentage van slechts 4.4%. De 
klim uit Bedoin en Malaucene zijn ongeveer 
even zwaar met een gemiddeld 
stijgingspercentage van 7.5%. Daar zitten 
echter ook stukken in van boven de 10%. 
Montbrun ligt het dichtste bij Sault. De klim 
vanuit Sault werd dus gekozen als ideale 
trainingsplek. In groepen van ongeveer 20 
personen werden we op weg gestuurd. 
Direct werd duidelijk dat we hier niet altijd 
met de meest ervaren fietsers te maken 
hadden. Rare slingeringen van een aantal 
deelnemers deed mij besluiten om een 
beetje buiten de groep te gaan fietsen. 
Vanaf Sault begon de klim wat voor een 
aantal deelnemers toch al vrij lastig was. Om 
de krachten te sparen gingen we niet verder 
dan tot 6 km onder top. Daar gaan de routes 
vanuit Bedoin en Sault gezamenlijk verder 
naar de top. Na een heerlijke afdaling 
kwamen we weer veilig terug bij het 
appartement. Ik moet zeggen dat ik heerlijk 
getraind heb. Gelukkig waren de goede 
benen van de vakantie nog niet verdwenen.  
 
Na afloop gingen de fietsen weer in de 
vrachtwagen. De volgende dag zouden we 
namelijk starten in Bedoin en daar gingen 
we met de bus naar toe. De fietsen dus met 
de vrachtwagen. De Mont Ventoux ligt in een 

grote wijnstreek dus aan wijn geen gebrek. 
In het eerdergenoemde park werd wijn 
geschonken en nagepraat over de training 
en voorbeschouwd over de dag van morgen. 
Iedereen was gespannen voor de zaterdag. 
Veel deelnemers hadden nog nooit een berg 
beklommen en de route vanuit Bedoin staat 
bekend als zwaar. De meeste deelnemers 
lagen vroeg op bed na eerst een paar 
lekkere wijntjes te hebben gedronken. 
Martin, dit deed mij heel erg denken aan de 
Marmotte! 
 

 
 
De volgende morgen om 7:00 uur al aan het 
ontbijt en om 8:00 uur in de bus. Op 12 km 
voor Bedoin werden we uit de bus gelaten 
en de fietsen uitgeladen. Vervolgens konden 
we een lekker stukje in fietsen. Om 10:00 
uur was iedereen op een groot plein in 
Bedoin. Het bestuur wenste ons succes en 
vroeg om een minuutje bezinning. Dat was 
een mooi kippevel moment. Al die mensen 
verzonken in hun eigen gedachten, denkend 
aan dierbaren of eerder doorleefde 
beproevingen. Er vloeiden op dit plein al 
menig traantje. Daarna mochten we los. 
Wandelaars waren al om 8:00 uur gestart. 
De fietsers en hardlopers gingen nu van 
start. Ik stond net aan de goede kant van het 
plein en kon ongehinderd vertrekken. Het 
ging van begin af aan lekker. Kon de 
trappers lekker rond krijgen en als het even 
iets zwaarder ging dan kwam er wel weer 
een auto langs om ons aan te moedigen of 
stond er een supporter aan de kant. 
Regelmatig waren er verzorgingsposten 
ingericht. Door mijn snelle startmogelijkheid 
heb ik niet veel meegekregen van de 
mensen achter mij. Velen hebben hele 
stukken met de fiets aan de hand gelopen. 
De laatste fietsers kwamen pas na 6 uur 
binnen. Dit was een echtpaar uit Kalenberg. 
De vrouw is zwaar astma patient en moest 
regelmatig even bijkomen. Ze werden als 
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helden ontvangen aan de top. De snelste tijd 
was 1.24 uur. Ik was in 1:44 binnen. 
Steenkapot trouwens. Op de top werd je als 
held binnengehaald. Daar kreeg ik ook een 
medaille en knuffel van een vrouw. Toen ik 
vertelde dat ik de beklimming vanuit 
Malaucene ook nog wilde doen, mocht ik de 
medaille weer inleveren. Ik heb zo’n drie 
kwartier naar al die ontroerende aankomsten 
gekeken. Mensen die tot tranen geroerd 
over de streep kwamen en zo hun eigen 
symbolische bijdrage in vervulling zagen 
gaan.  
 

 
 
Prachtig was dat. Stralend middelpunt was 
toch wel Klaasje Gaastra (zie bijlage) die als 
een moederkloek iedereen kwam feliciteren. 
De aankomst van Rene (haar zoon die een 
hersentumor heeft) heb ik niet gezien omdat 
ik toen aan de tweede beklimming bezig 
was. Die beklimming ging na de afdaling een 
stuk minder voortvarend. De laatste 
kilometers kreeg ik enorme kramp in de 
bovenbenen. Iets waar meer mensen last 
van hadden op deze klim. Rond een uur of 
drie was ik weer boven en heb ik een uurtje 
zitten bijkomen. Om 16:00 uur stapte ik weer 
op de fiets voor een afdaling van 40 km naar 
het appartement. Dat fiets je ongeveer in 
een uurtje. Heerlijk is dat.  
 

 

Na een lekkere douche heb ik de fiets weer 
ingeleverd en hebben we een leuke 
feestavond met band en barbecue gehad. 
Tijdens dit feest werden alle ervaringen 
gedeeld. Een aantal mensen zijn zelfs drie 
keer naar boven gegaan via elke route. 
Daarvoor moest je echter al om 6:30 uur op 
de fiets zitten. Ik koos voor mijn warme bed 
op dat tijdstip.  
 
Op zondag gingen we na een intensief 
verblijf weer terug naar Nederland. Na 18 
uur in de bus kwamen we zondagavond om 
23:30 uur weer aan. Allemaal erg moe maar 
zeer voldaan.  
 
 

Rode wijn en 
naaldhakken september 

2010 
 
Hoewel de zomer nog niet eens officieel 
afgelopen is (het duurt nog 2 dagen….) 
hebben we het gevoel dat het al een tijdje 
herfst is. We zijn namelijk al een aantal 
keren goed natgeregend  tijdens 
wedstrijden, trainingen of duurlopen. Het 
maakt Jupiter niet uit dat onze schoenen  
nog niet eens droog zijn van de vorige keer 
lopen (hij zal wel denken, dan loop je toch 
maar eens niet ). Het leuke van de regen 
is dat je zo lekker kan stampen in de 
plassen, hoewel er op het moment een paar 
mensen zijn die dus niet meer zo graag 
naast je lopen dan. 
 
Wanneer onze trainer afwezig is dan neemt 
veelal Freddie de training over. Gelukkig 
gaat hij nu een trainerscursus volgen want 
afgelopen tijd zijn we wat leden door hem 
kwijtgeraakt. Wat vooraf een makkelijke 
training moest zijn werd een zoektocht. Een 
vooraf afgesproken route werd niet helemaal 
gevolgd, dus de achterste lopers liepen 
(bijna) verkeerd. Gelukkig waren deze 
achterste lopers alert en hadden ze snel de 
juiste route gevonden. Echter was er op en 
gegeven moment een atlete die wilde 
wandelen, een andere atlete kwam daar 
achter en wilde haar niet allen laten 
wandelen dus liep ze weer terug. Tja en toen 
ging het fout, de twee vonden elkaar niet en 
de groep was ondertussen in twijfel van wat 
ze nu moesten doen. De wandelende atleet 
was weer snel bij de groep, maar de andere 
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niet…. Uiteindelijk werd ze wel weer 
gevonden 
 
Onlangs zijn er alweer een aantal 
wedstrijdjes gelopen, zoals de Fish Patato 
Run, bepaalde afstanden op de baan, weg 
wedstrijdjes of cross wedstrijdjes. Zelfs een 
triathlon is voor een naaldhak niet te veel! 
We kunnen zeggen dat we de zin alweer 
aardig te pakken krijgen. Soms een beetje te 
veel en krijgen wij het weer te horen van de 
trainer dat we te veel wedstrijdjes in een 
korte tijd doen en wij ook zo onze rust nodig 
zijn. We worden dus op onze beurt op tijd 
terug gevloten, voordat er blessures vallen. 
 
Soms brengt het verhaaltje van het Paaltje 
alleen maar verwarring. De verwarring is nu 
nog groter geworden, iedereen wordt 
namelijk verdacht van het verhaaltje. Zelfs 
een dame van de naaldhakken, omdat ook 
in ons verhaal een soort oproep is gedaan 
naar een verhaaltje van het Paaltje. En 
toevallig staat het verhaaltje dan ook in de 
laatste Starter. Alsof hij/ zij het heeft geroken 
van de oproep? Of is het de partner van een 
van de naaldhakken die stiekem de stukjes 
vooraf leest …... 
Wij zijn gevraagd door de redactie om ons 
kenbaar te maken, hopelijk wordt het Paaltje 
ook op de vingers getikt … ;o) 
 
Daarnaast vallen er bepaalde zaken op 
tijdens de trainingen. Allerhande 
spreekwoorden, die voor allerlei uitleg 
vatbaar zijn, worden te pas en te onpas 
gebruikt. Zo naaide afgelopen woensdag op 
de Onderduikersweg iemand een ander de 
lappenmand in en gingen we vlak daarna 
met zijn allen de mist in. Ook valt op dat 
onze welbekende atleet Jan Scheenstra er 
vreemde gewoontes op na houdt; wordt 
menig atleet ziedend omdat ze de 
binnenbaan niet voor hem vrij houden, Jan 
maakt er geen probleem van. Hij neemt 
gewoon baan 6, ook al wordt baan 1 
angstvallig vrij gehouden als men hem aan 
ziet komen stormen! En Jan Willem, grote 
fan van Queen, verhuist binnenkort definitief 
naar Nijmegen, alwaar hij nota bene aan de 
Queenstraat gaat wonen! Sommige mensen 
hebben veel over voor hun idolen! 
 
Al met al valt er dus altijd wel wat te beleven 
en hebben wij genoeg inspiratie voor ons 
stukje! 

En weten jullie dat voor “wildplassen”  een 
hoge geldboete aan vast zit, dus plas “rustig” 
in het WILD. 
 
 

Triathlon en duathlon 
door Ivonne Wessels 

 
Soms wil je wel eens wat anders en zo 
kwam het dat Toos en ondergetekende 
bedacht hadden om eens een triathlon te 
gaan doen. Uiteindelijk kozen we voor de 
triathlon van Drachten op 5 sept. en dan 
voor de Olympische afstand (klinkt wel erg 
professioneel) en die bestaat ui 1500mtr. 
zwemmen, 40km fietsen en 10km. lopen.  
 
De hele zomer hebben we volop getraind, 
het zwembad van Tolhekke had er een vaste 
klant bij en ook in de plas bij Nijeveen werd 
regelmatig in gezwommen. Voor mij was het 
natuurlijk zomervakantie en had ik alle tijd 
om te trainen (jaja, je moet even het juiste 
beroep kiezen…). s’Morgens of ’s middags 
op de fiets naar de zwemgelegenheid en na 
het zwemmen weer met een omweg terug. 
En dan of gelijk bij thuiskomst de 
loopschoenen aan of gewoon ’s avonds met 
de groep meetrainen.  
 

 
 
Beide hadden we nog nooit een triahtlon 
gedaan en om toch een beetje voorbereidt 
ten tonele te verschijnen in Drachten 
besloten we om te vragen of we met de 
clubkampioenschappen van Heerenveen 
mochten meedoen, dit was een 1/8 triathlon 
in Mildam. Een triathlon zorgt nog wel wat 
voor nadenken; wat moet je nu aan… De 
echte triatleten hebben een mooi pak waarin 
ze alles kunnen doen, bij het zwemmen 
hebben ze daarover nog een wetsuit. Maar 
ja, dat hadden wij natuurlijk niet. Uiteindelijk 
besloten tot zwemmen in de loopbroek 
(Toos de fietsbroek) en sportBH, na het 
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zwemmen hoefden we dan alleen een shirt 
en fietsschoenen aan te trekken. Zo 
gebeurde het dus dat we op een 
woensdagavond ineens in de Tjonger lagen 
om een afstand van 500mtr te zwemmen. 
Dat een start bij zwemmen toch wel wat 
anders is dan bij het lopen kwamen we gelijk 
achter. Wat een gespartel van benen en 
klotsend water; gevolg was gelijk een flinke 
hap water binnen en geen adem voor de 
borstcrawl. Na maar even rustig aan te 
hebben gedaan kon de borstcrawl toch 
hervat worden. Eenmaal uit het water was 
het even oriënteren waar je fiets stond 
(ineens lijken al die racefietsen op elkaar), 
shirt aantrekken, sokken aan en schoenen 
aan, helm op en dan met de fiets in de hand 
naar de fietsroute. Over de streep op de fiets 
springen en trappen maar. Na 20km fietsen 
in een behoorlijk tempo is het weer 
omwisselen; fiets neerzetten, helm af, 
schoenen uit, loopschoenen aan en dan 
hardlopen…. Pff, dit is de lastigste overgang, 
wat voelen die benen raar zeg. Gelukkig 
hoefden we maar 5km te lopen en daarna 
was onze eerste 1/8 triathlon een feit. Als 
nieuwkomer deden we het zeker zo gek nog 
niet en beide waren we erg tevreden, vol 
goede moed keken we uit naar Drachten. 
 
Helaas kregen we op de 2 sept. te horen dat 
de triathlon van Drachten werd omgezet in 
een duathlon i.v.m. blauwalg in het 
zwemwater. Grr….hadden we daarvoor de 
hele zomer in het water liggen spartelen. We 
moesten nu 10km lopen -  40km. fietsen en 
dan nog 5km. lopen.  Nu het zwemmen niet 
doorging hoefden we ons niet meer druk te 
maken over de zwemkleding, wel moesten 
we nu bedenken of we met fietsschoenen of 
loopschoenen wilden fietsen... Ik had m'n 
keus al wel gemaakt en ging voor de 
fietsschoenen, wat dus wel inhoudt dat je 2x 
schoenen moet wisselen. Na even rond 
gekeken te hebben ging Toos hierin mee en 
koos toch ook voor de fietsschoenen. 
Fietsschoenen netjes naast de fiets 
klaarleggen en helm en zonnebril op het 
stuur; klaar om gelijk te vertrekken. 

 
 

 
 
De eerste 10km lopen was natuurlijk bekend 
terrein voor ons, alleen moesten we nu wel 
rekening mee houden dat we na die 10km er 
nog niet waren… Het wisselen van loop- 
naar fietsschoenen en bril/helm opzetten 
ging ontspannen. Ik kreeg nog een mooie 
aanmoediging van Klaas dat ik niet ver 
achter nr 3/4 zat (maar ja dat waren helaas 
betere fietsers bleek later). We moesten 
40km fietsen, er stond nog best wel wat wind 
en we mochten niet stayeren, maar we 
reden wel over mooie wegen. Nr 6 haalde 
me na 1 ronde in op de fiets in en ik zakte 
dus naar de 6de plek. Wat wel leuk was dat 
we een klein stukje heen en terug over 
dezelfde weg gingen, dus kwam ik Toos een 
paar keer tegen. Het fietsen begon na 2 
ronden toch wel wat zwaarder te worden 
(fiets volgens Klaas, m'n ouders, en een 
andere triatleet ook met een te zwaar verzet) 
en ik begon m'n liezen en spieren 
binnenkant bovenbeen wel te voelen. 
Na 80min fietsen (gem. 31,1) mocht ik van 
de fiets afstappen, m'n fiets wegzetten en 
weer m'n loopschoenen aantrekken. Dit ging 
niet helemaal goed: gooide een fiets om, wel 
netjes weer teruggezet en had m'n fiets 
eerst op de verkeerde plek... Het kostte dus 
even wat moeite en tijd om alles weer goed 
en netjes te zetten. En nu kwam het 
zwaarste gedeelte, nog 5km lopen met 
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benen die niet meer als je benen 
aanvoelen Uiteindelijk gefinished in 
2.25.44 en Toos in 2.36.14, beide waren we 
super tevreden!! Het was echt heel leuk om 
te doen en zeer zeker voor herhaling 
vatbaar. Zowel een duathlon (run-bike-run) 
als een triathlon, wie doet er mee? 
 

 
 

 
 
 

Gerstenat en vette Friet 
Belevenissen van een recreatieve loper 

 
Ik zie op de website dat de nieuwe copij 
volgende week al ingeleverd moet zijn. Dat 
betekent dat het verslag van de marathon 
nog even op zich laat wachten. Die is pas 
over een week en voordat ik terug ben is het 
al te laat om nog een verslag te schrijven. Ik 
heb net even stiekem gekeken naar de 
weersvoorspelling voor volgende week in 
Boedapest. Weinig wind, zonnetje en een 
graad of 18. Ideaal denk ik voor mij. Maar 
ja….hoe betrouwbaar is het als je een week 
vooruit kijkt???? 
 
Gister hebben we een duurloopje gedaan 
met zijn vieren. Ivonne, Simone, Klaas en ik. 
Ik zit in “de rust”, heerlijk. Lekker relaxt wat 
lopen. Simone wou ook eens proberen om 
18km te lopen dus die toog vol goede moed 
met ons mee. 

Het regende aan het begin (zoals zo vaak de 
afgelopen weken) maar gelukkig werd het al 
vlot droog. Al keuvelend liepen we een 
ronde rond de Eese en het heideveld. De 
mensen die er vaker komen weten wel wat ik 
bedoel. Simone kreeg het zwaar na een 
uurtje. Volgende keer toch maar wat eten 
voor je gaat lopen Simone! 
 
Zoals iedereen gemerkt heeft is er de 
afgelopen periode de nodige regen gevallen. 
Afgelopen woensdag ook weer. Trainer had 
een heuveltraining op het programma gezet. 
Hij was er zelf niet, zat bij een graad of 30 
(schat ik) op Corfu. Toen we vertrokken om 
kwart over 7 vanaf de baan was het nog 
droog maar na het inlooprondje, toen we 
onderaan de Schansweg stonden begon het 
wat te spetteren. Het uur daarna was het 
een soort van “steigerung” van regen…..het 
ging steeds harder. Toen we 5 keer de 
heuvel op waren geweest had ik geen droge 
draad meer aan mijn lijf. Na 10 keer 
verzamelen en snel weer naar het clubhuis 
terug. Gelukkig konden er nog grapjes 
gemaakt worden (“ik hoef niet meer te 
douchen”) 
Nadat iedereen gedoucht had en weer een 
beetje op temperatuur was nog even 
nazeuren aan de bar onder het genot van 
een kopje thee/koffie of een biertje/wijntje. 
 
Vorige week was de fish-potato. Altijd veel 
starters aanwezig, dat maakt het leuk. Het 
parcours is niet bijzonder 
hoor….recht…vanaf Urk naar Emmeloord, 
met een klein bochtje in Tollebeek. Ik had 
met Egbert afgesproken, die zou met me 
mee rijden. Vorig jaar hadden we samen 
ingelopen vanaf Emmeloord naar Urk. Dit 
jaar zijn we gewoon met de bus gegaan. We 
waren mooi op tijd en dan heb je mooi even 
gelegenheid om rustig in te lopen en met 
iedereen te kletsen. Het was lekker weer 
voor de verandering. Ik voel me daar altijd 
wel prettig bij. Die kou en regen is me niks 
waard. 
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Ik weet niet precies hoever Starters er waren 
maar ik denk wel 15 man?  
De start was iets veranderd door de 
organisatie dus we moesten iets verder. De 
meningen zijn verdeeld ober de lengte…een 
eeuwigdurende discussie over de exacte 
lengte volgt dan  
Meteen na de start probeert iedereen 
natuurlijk “zijn of haar” plekje te veroveren. 
Het is prettig om in de goede groep te lopen 
qua snelheid. Na een kilometer of 2 zie je 
dat vaak ook gebeuren. Hier en daar 
groepjes en een enkele eenling die eraf 
moet, of die naar het volgende groepje loopt. 
Ik liep in een groepje waar ook Wolter (de 
man van…) liep. Normaal gesproken is hij 
veel te snel voor me, maar hij heeft een 
poos minder getraind (hij is sinds een poosje 
getrouwd) en ik kan hem nu net voorblijven. 
Zo’n huwelijk kost veel energie denk ik. 
Na de 1

e
 waterpost pikken we Heerke op. Ik 

loop lekker en heb niet echt in de gaten wat 
er verder gebeurd. Zo nu en dan komt er 
iemand bij lopen of gaat eraf. Ik ben vaak 
tijdens de loop erg geconcentreerd (k lag 
ook nooit op de foto) maar nu was ik niet zo 
blij daarmee. In Tollebeek liep ik pardoes de 
waterpost voorbij zonder een bekertje te 
pakken. Inwendig foeterend op mezelf kon ik 
het tempo wel redelijk vasthouden. 

Uiteindelijk haalde ik Klaas in (de broer van 
de man van…..), beter bekend als “Zwager”. 
Dit was ongeveer op het 10 km punt. Helaas 
kon ik de laatste 2 km niet helemaal 
volhouden en uiteindelijk finishte ik zo’20 
seconden achter hem. Zeer tevreden 
weliswaar. 
 

 
 
Na de tijd naar de kantine van AV Nop waar 
allerlei handige weetjes uitgewisseld 
worden. De lengte van het parcours (12.88 
km), de lengte van Jochem Uytdehaage 
(174cm….klein hè Margreet), de hoogte van 
het prijzengeld van Ivonne (5000 Euro), 
enzovoort. 
 
Goed, nog een laatste anekdote als 
afsluiting. Een paar weken geleden stond er 
een duurloopje gepland. Het was één van de 
laatste keren dat we ’s avonds in het bos 
konden lopen. Het lijkt een beetje op het 
verhaal van de 10 kleine negertjes. 
Uiteindelijk verdwenen daar ook allemaal 
personen, net als bij de loop.  
Achtereenvolgens haakten de volgende 
personen af : Heerke (had al een uurtje 
gelopen voor zichzelf), Simone en Berry 
(Rechts is waar de duim links zit…), Simone 
(even wandelen), Ivonne (even kijken waar 
Simone wandelt), Bert en Toos (het wordt 
koud en we gaan elkaar even 
opwarmen)…kortom, chaos alom. Volgens 
Ron ben ik nog in staat om lopers kwijt te 
raken als we op de baan trainen  
 
Afijn, ik wens jullie allen natuurlijk mooi weer 
toe de komende weken. Het weerbericht 
voor Boedapest lijkt goed dus ik zal aan jullie 
denken (maar niet te veel) 
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LANGE-AFSTANDS-COMPETITIE 2010

Tussenstand tot 14 september 2010

15
00

 m
et

er

30
00

 m
et

er

50
00

 m
et

er

10
00

0 
m

et
er

1
/2

 m
a

ra
th

o
n

 S
te

en
w

ij
k

T
ij

d
lo

o
p

 S
te

en
w

ij
k

Naam T
u

ss
en

st
a

n
d

 n
a

 7
 w

ed
.

Ivonne Wessels 1e 1 1 1 1 1 1 1 13.04.4 2 22.20.02 1 45.15.3 1 7

Simone Westerbeek (MA) 2 13.50.6 3 27.27.08 3 8

Sietske Sterkenburgh 2 25.14.84 2 4

Wilma van Galen 1e 1 1 1 1 1 1 5.56.2 1 12.18.60 1 21.40.94 1 3.50.00 1 7

Toos de Vries 2e 2 2 2 2 1 2 5.57.9 2 13

Trees van Veen 3e 3 4 3 2 2 6.50.2 4 13.57.3 3 23.33.0 2 19

Tiny de Jong 6 3 4 5 3 14.05.2 4 25

Margreet Wagteveld 4 3 13.36.75 2 9

Annelies van Buiten 5 4.06.19 2 7

Riki Creemers 5 6.27.7 3 8

Linda Wibbelink 6 7 13

Gerjan Petter 1e 2 2 1 1 1 10.47.5 1 19.01.06 1 9

Erwin Groenink 2e 4 4 2 3 5.49.7 1 21.18.0 2 46.46.8 1 17

Jan Willem Krom 3 1 3 3 12.39.7 2 22.21.62 3 15

Stefan Postma 1 1 2 4

Ruud Schepers 2 1 3.55.42 1 4

Stephan Nijs 1 1

Egbert Vink 1e 3 2 2 1 5.32.80 1 12.02.7 1 19.11.41 1 45.13.4 1 9

Berry Pees 2e 4 2 3 3 12.04.1 2 21.24.0 2 45.17.8 2 18

Arnold Broek 2 1 2 2 2 3.46.43 1 10

Jan Scheenstra 1 1 1 1 1 5

Tom van Ravenstein 5 3 3 4 15

Klaas van der Veen 1e 1 1 2 1 1 1 1 4.47.16 1 10.26.8 1 18.28.08 3 37.54.8 1 7

Freddie Bouma 2e 3 5 3 2 2 2 10.49.7 2 18.22.0 2 38.57.4 2 15

Harm Kolvoort 3e 4 4 6 6 4.56.8 2 10.58.2 3 19.26.0 6 31

Jan de Groot 4e 6 6 4 3 3 4 11.10.4 5 19.31.32 7 31

Bert Slagter 9 7 8 8 8 22.07.0 8 48

Wolter van der Veen 2 3 3 11.17.5 6 18.36.0 4 18

Klaas de Haan 5 4 4 5 11.42.4 7 25

Ad Roodhuizen 2 7 5.03.5 3 3.03.06 2 14

Jebbe Westerbeek 9 6 5 11 31

Jan Bos 8 8 7 10 33

Heerke Postma 2 3 4 9

Jan Groen 10.58.78 4 18.52.9 5 2.58.02 1 10

Ron Bos 5 5 7 17

Eddy Oosterkamp 7 9 5 21

Marchel Tissingh 8 6 10 24

Jacob Dolstra 9 9 11 29

Thijs v.d. Vegt 7 10 12 29

Peter Wemer 11 10 28.52.28 9 30

Peter Visser 1 16.22.08 1 2

Chris Pols 6 9 15

Jan Nijmeijer 1e 4 3 6 1 3 6.36.5 1 14.31.1 1 23.33.0 2 50.25.1 1 4.32.31 1 10

Jan de Lange 1 1 1 19.33.71 1 4

Gerrit Greven 2 2 1 1 6

Wim van Oosten 3 3 5 1 12

Arjen Guikema 2 4 2 8

Deze tussenstand is t.b.v. het clubblad ingekort. Voor de complete uitslag zie onze website.
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Puntenklassement persoonlijke records tot 20 september 2010. 
 
Pupillen Meisjes: 
 1 Amber Bekius 16 
 -- Soraya Servage 16 
 3 Rosalie Tissingh 15 
 4 Sanne Geerders 14 
 5 Thirza Kuiper 13,5 
 6 Marije Roerink 12 
 7 Demi Berger 10 
 8 Anne Karlijn Mos 6 
 9 Lorelei Bombeeck 3 
10 Lysanne Nijmeijer 2,5 
11 Marley Brunink 2 
--- Wianne Schipper 2 
13 Dione Schipper 1 
 
Pupillen Jongens: 
 1 Luuk Geerders 16 
 2 Jarno Kuiper 15 
 3 Peter Hoekstra 14,5 
 4 Remco Mulder 13 
 5 Simon Hermsen 12,5 
 -- Wesley Hoekstra 12,5 
 7 Wolter Nijmeijer 12 
 8 Kevin Boes 10 
 -- Kristian Mos 10 
 -- Tijmen Siertsema 10 
11 Simon Ensing 7 
12 Klaas Pit 6 
--- Eric Stuiver 6 
--- Jarmo Visser 6 
15 Bram Bijdevaate 5,5 
--- Thomas Smits 5,5 
17 Jan Coen Herrema 3 
--- Jelle Klein 3 
--- Sem Klein Velderman 3 
--- Mathijs Mulder 3 
--- Jorrit Wubben 3 
22 Thijs Klein Velderman 2,5 
23 Job Klein Velderman 1 
 
Meisjes C/D: 
 1 Ryanne Bekius 16,5 
 2 Ellen Jansen 15,5 
 3 Iris Oost 9 
 -- Claudia Oosterkamp 9 
 5 Geesje Nijmeijer 8 
 6 Astrid Wibbelink 7 
 7 Sandra Boxum 6,5 
 8 Lara van Ravenstein 4,5 
 9 Charlotte Roerink 3,5 
10 Marte Naaktgeboren 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jongens C/D: 
 1 Tim de Boer 11,5 
 2 Dennis Nieuwenhuis 9,5 
 3 Julian Vreeling 8 
 4 Wesley Smid 7 
 5 Nick Rodermond 5,5 
 6 Ernst Luijten 4 
 -- Obbe Tibben 4 
 8 Jari Woldring 4 
 
A/B-junioren: 
 1 Marco Jonkman 12 
 -- Vincent Spitzen 12 
 3Lowie vd Woude 11,5 
 4 Wieke Nijmeijer 8,5 
 5 Jesse Nijboer 6 
 -- Frank Wibbelink 6 
 7 Gerdo van Dalen 3 
 8 Allaerd Petter 2 
 -- Pim Wubben 2 
10 Jan de Jong 1,5 
11 Nikki Groen 1 
--- Nathan vd Heide 1 
--- Lukas Wijnen  1 
14 Joey Woudstra 0,5 
 
Vrouwen/Vrouwen Masters: 
 1 Trijntje Dijkstra 4 
 2 Tineke Boes 3,5 
 3 Grietje Boxum 3 
 4 Wilma van Galen 2 
 5 Lysbeth Gijsen 1,5 
 6 Inge Bootsma 1 
 -- Jana Posthumus 1 
 -- Trees van Veen 1 
 
Mannen/Mannen Masters: 
 1 Peter Mulder 5 
 2 Egbert Vink 3 
 3 Freddie Bouma 2 
 -- Harm Kolvoort 2 
 -- Jeen Nauta 2 
 6 Jan de Groot 1 
 



Baanwedstrijd bij De Pasaat op 28 augustus 2010 te Papendrecht. 
 
Mannen: 
400m: Jeen Nauta 57.45 1

e
 

 
Meisjes Pupillen A: 60m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 
Soraya Servage 9.23 1.36 9.04+ 1788 1

e
 3.37.88 1

e 

 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Noord Nederlands Kampioenschap Pupillen op 4 september 2010 te Leeuwarden. 

        Jongens Pup. C: 40m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 
  Luuk Geerders 7.19 3.37 19.32 1210 2e 
  Thijs Klein Velderman 9.10 2.17 14.98 588 16e 
  Sem Klein Velderman 10.02 2.05 9.85 362 17e 
  Job Klein Velderman 10.00 1.64 10.79 301 18e 
  Jongens Pup C: 40m: Hoog: Balsw.: Totaal: Plaats: 600m: Plaats; 

Jarno Kuiper 7.58 0.90 20.39 1025 3e 2.11.93 2e 

Jongens Pup. B: 40m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Jarmo Visser 6.90 3.14 5.73 1309 3e 4.38.40 11e 

Jongens Pup. B: 40m: Hoog: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Simon Hermsen 7.98 0.95 18.14 958 5e 4.24.04 8e 

Jongens Pup. A1: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Remco Mulder 11.86 2.92 5.43 909 10e 3.45.47 4e 

Wolter Nijmeijer 13.74 2.46 4.48 575 13e 5.31.67 14e 

Wolter ontving in Leeuwarden een grote beker als aanmoedigingsprijs! 
  Jongens Pup. A1: 60m: Hoog: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Simon Ensing 9.80 1.10 32.99 1403 1e 3.43.13 3e 

Jongens Pup. A2: 60m: Hoog: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Bram Bijdevaate 10.35 1.20 23.29 1277 8e *** 11e 

Eric Stuiver 10.21 1.05 22.93 1182 11e *** 10e 

Jongens Pup. A2: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Kevin Boes 9.98 3.79 7.65 1459 4e *** 16e 

Wesley Hoekstra 10.14 3.50 6.68 1322 8e *** 6e 

Jorrit Wubben 10.23 3.47 6.40 1285 9e 
  Peter Hoekstra 11.96 3.10 5.26 923 12e 
  *** = Geen electronische tijden opgenomen, alleen 

plaatsvolgorde. 
   Meisjes Pup. A1: 60m: Hoog: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Rosalie Tissingh 10.02 1.20 23.30 1326 1e 3.54.06 5e 

Amber Bekius 10.40 1.05 25.46 1188 4e 
  Meisjes Pup. A1: 60m: Ver: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Demi Berger 10.12 3.35 5.45 1219 3e 
  Thirza Kuiper 11.23 2.93 5.17 967 10e 4.10.45 8e 

Sanne Geerders 11.51 2.75 4.83 874 12e 
  Meisjes Pup. A2: 60m: Hoog: Balw.: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Marije Roerink 9.35 1.35 19.83 1499 1e 3.59.35 8e 

Meisjes Pup. A2: 60m: Ver: Kogel: Totaal: Plaats: 1000m: Plaats: 

Soraya Servage 8.95+ 4.48+ 9.59+ 1876 1e 3.41.94 1e 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

7
e
 Klaverblad International Highjump Meeting op 12 september 2010 te Zoetermeer. 

 
Vrouwen: 
Hoog: Nikki Woudstra 1.73 5

e
 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 



4e Medaillewestrijd op 10 september 2010 te Steenwijk. 
 

Jongens pupillen C 
  

  
 

Meisjes pupillen B 
  40m 

   
  

 
40m 

   1 Luuk  Geerders 
 

6.8     1 Wianne  Schipper 
 

7.9 

2 Jarno  Kuiper 
 

7.8     2 Marley  Brunink 
 

9.9 

3 Tijmen  Siertsema 
 

8.0     ver 
   4 Thijs   Klein Velderman 

 
8.9     1 Wianne  Schipper 

 
2.44 

5 Mathijs Mulder Mini 9.4     2 Marley  Brunink 
 

1.93 

6 Sem Klein Velderman Mini 9.7     bal 
   7 Job Klein Velderman Mini 10.5     1 Marley  Brunink 

 
14.15 

hoog 
   

  
 

2 Wianne  Schipper 
 

11.71 

1 Luuk  Geerders 
 

1.00     
    2 Jarno  Kuiper 

 
0.90     Jongens pupillen A 

  3 Mathijs Mulder Mini 0.75     60m 
   3 Tijmen  Siertsema 

 
0.75     1 Wesley  Hoekstra 

 
9.5 

5 Thijs    Velderman 
 

0.70     2 Kevin  Boes 
 

9.6 

6 Job Klein Velderman Mini 0.65     3 Simon  Ensing 
 

9.9 

7 Sem Klein Velderman Mini 0.60     4 Bram  Bijdevaate 
 

10.1 

bal 
   

  
 

5 Eric  Stuiver 
 

10.2 

1 Jarno  Kuiper 
 

20.34     6 Thomas  Smits 
 

10.7 

2 Luuk  Geerders 
 

19.66     7 Remco  Mulder 
 

11.6 

3 Tijmen  Siertsema 
 

18.11     8 Peter  Hoekstra 
 

11.6 

4 Thijs   Klein Velderman 
 

17.78     9 Wolter  Nijmeijer 
 

14.5 

5 Job Klein Velderman Mini 10.98     hoog 
   6 Mathijs Mulder Mini 10.63     1 Bram  Bijdevaate 

 
1.20 

7 Sem Klein Velderman Mini 9.92     2 Eric  Stuiver 
 

1.15 

    
  

 
2 Simon  Ensing 

 
1.15 

Meisjes pupillen C 
  

  
 

4 Remco  Mulder 
 

1.00 

40m 
   

  
 

5 Peter  Hoekstra 
 

0.90 

1 Annefleur  Tissingh 
 

7.7     5 Wesley  Hoekstra 
 

0.90 

2 Lorelei  Bombeeck 
 

8.4     5 Thomas  Smits 
 

0.90 

3 Lieke  Berger 
 

8.7     8 Wolter  Nijmeijer 
 

0.00 

4 Dione Schipper Mini 8.9     bal 
   5 Fee  Hilligehekken 

 
9.2     1 Wesley  Hoekstra 

 
29.52 

ver 
   

  
 

2 Simon  Ensing 
 

29.03 

1 Lorelei  Bombeeck 
 

2.46     3 Kevin  Boes 
 

26.19 

2 Annefleur  Tissingh 
 

2.41     4 Eric  Stuiver 
 

20.33 

3 Fee  Hilligehekken 
 

2.11     5 Bram  Bijdevaate 
 

20.01 

4 Lieke  Berger 
 

1.89     6 Thomas  Smits 
 

15.99 

5 Dione Schipper Mini 1.86     7 Remco  Mulder 
 

14.70 

bal 
   

  
 

8 Peter  Hoekstra 
 

12.53 

1 Lieke  Berger 
 

11.96     9 Wolter  Nijmeijer 
 

11.28 

2 Annefleur  Tissingh 
 

11.69     
    3 Lorelei  Bombeeck 

 
10.37     Meisjes pupillen A 

  4 Fee  Hilligehekken 
 

10.09     60m 
   5 Dione Schipper Mini 9.26     1 Marije  Roerink 

 
8.8+ 

    
  

 
2 Soraya  Servage 

 
8.8+ 

Jongens pupillen B 
  

  
 

3 Rosalie  Tissingh 
 

10.0 

40m 
   

  
 

4 Luz  Visser 
 

10.2 

1 Simon  Hermsen 
 

7.9     5 Demi  Berger 
 

10.3 

hoog 
   

  
 

5 Emilia  Bombeeck 
 

10.3 

1 Simon  Hermsen 
 

0.95     7 Amber  Bekius 
 

10.4 

bal 
   

  
 

7 Thirza  Kuiper 
 

10.4 

1 Simon  Hermsen 
 

16.66     9 Sanne  Geerders 
 

10.7 

    
  

 
10 Cis  Hilligehekken 

 
11.8 

          

       
Vervolg volgende blad. 

 

          



4e Medaillewestrijd op 10 september 2010 te Steenwijk, vervolg: 

     
  

    Meisjes pupillen A, vervolg: 
   

  Meisjes junioren C 
  ver 

     
hoog 

   1 Soraya  Servage 
 

4.06 
 

  1 Ellen  Jansen 
 

1.35 

2 Marije  Roerink 
 

4.01 
 

  2 Claudia  Oosterkamp 
 

1.35 

3 Rosalie  Tissingh 
 

3.67 
  

3 Iris  Oost 
 

1.25 

4 Demi  Berger 
 

3.24 
  

4 Geesje  Nijmeijer 
 

0.00 

5 Emilia  Bombeeck 
 

3.18 
  

kogel 
   6 Amber  Bekius 

 
2.96 

 
  1 Ryanne  Bekius 

 
9.48 

7 Thirza  Kuiper 
 

2.76 
 

  2 Ellen  Jansen 
 

6.80 

8 Sanne  Geerders 
 

2.54 
 

  3 Iris  Oost 
 

6.24 

9 Cis  Hilligehekken 
 

2.53 
 

  4 Claudia  Oosterkamp 
 

6.01 

10 Luz  Visser 
 

2.21 
 

  5 Geesje  Nijmeijer 
 

3.83 

bal 
    

  800m 
   1 Amber  Bekius 

 
22.45 

 
  1 Claudia  Oosterkamp 

 
2.22.9 

2 Rosalie  Tissingh 
 

20.90 
 

  2 Ellen  Jansen 
 

2.36.1 

3 Marije  Roerink 
 

19.80 
 

  3 Geesje  Nijmeijer 
 

3.14.1 

4 Demi  Berger 
 

17.48 
  

4 Iris  Oost 
 

3.24.2 

5 Emilia  Bombeeck 
 

16.37 
 

  
    6 Luz  Visser 

 
14.45 

 
  Jongens junioren B 

  7 Thirza  Kuiper 
 

13.10 
 

  ver 
   8 Cis  Hilligehekken 

 
12.35 

 
  1 Vincent  Spitzen 

 
4.09 

9 Sanne  Geerders 
 

11.56 
 

  speer 
   hoog 

    
  1 Vincent  Spitzen 

 
27.93 

1 Soraya  Servage 
 

1.35 
 

  
    

     
  Meisjes junioren B 

  Jongens junioren D 
    

800m 
   1000m 

    
  1 Astrid  Logtenberg 

 
2.50.0 

1 Julian  Vreeling 
 

4.00.5 
 

  2 Wieke  Nijmeijer 
 

3.55.0 

ver 
    

  hoog 
   1 Julian  Vreeling 

 
3.82 

 
  1 Astrid  Logtenberg 

 
1.30 

kogel 
    

  2 Wieke  Nijmeijer 
 

0.00 

1 Julian  Vreeling 
 

6.36 
 

  kogel 
   

     
  1 Astrid  Logtenberg 

 
5.80 

Meisjes junioren D 
   

  2 Wieke  Nijmeijer 
 

5.29 

1000m 
    

  
    1 Evri  Penning 

 
4.51.2 

  
Jongens junioren A 

  2 Xanne  Schipper 
 

5.03.0 
  

800m 
   ver 

     
1 Lowie van der Woude 

 
2.09.3 

1 Xanne  Schipper 
 

2.88 
 

  2 Nathan van der Heide 
 

2.38.1 

kogel 
    

  ver 
   1 Evri  Penning 

 
5.92 

 
  1 Nathan van der Heide 

 
4.70 

2 Xanne  Schipper 
 

4.72 
 

  speer 
   

     
  1 Lowie van der Woude 

 
27.79 

Jongens junioren C 
   

  2 Nathan van der Heide 
 

20.65 

800m 
    

  
    1 Tim de Boer 

 
2.22.6 

 
  Mannen Senioren 

  2 Dennis  Nieuwenhuis 
 

3.02.9 
 

  800m 
   ver 

    
  1 Jeen  Nauta 

 
2.10.2 

1 Tim de Boer 
 

4.36 
      2 Dennis  Nieuwenhuis 

 
3.86 

 
  Mannen Masters 

  speer 
    

  800m 
   1 Tim de Boer 

 
27.40 

 
  1 Peter Mulder M40 2.59.2 

2 Dennis  Nieuwenhuis 
 

21.29 
 

  ver 
   

     
  1 Peter Mulder M40 3.78 

     
  

    

     
  

 
Vervolg volgende blad. 

 



4e Medaillewestrijd op 10 september 2010 te Steenwijk, vervolg: 

     
  

    Mannen Masters, vervolg: 
   

  Vrouwen Masters, vervolg: 
  speer 

     
kogel 

   1 Peter Mulder M40 27.92 
  

1 Trijntje Dijkstra V50 7.96 

2 Hans Hes M65 19.70 
  

2 Tineke Boes V45 6.56 

kogel 
     

3 Wilma  Kuiper V40 6.01 

1 Hans Hes M65 7.78 
  

speer 
   hoog 

    
  1 Tineke Boes V45 13.28 

1 Peter Mulder M40 1.50 
 

  
    

     
  LA comp  

   Vrouwen Masters 
   

  3000m 
   800m 

    
  1 Gerjan  Petter 

 
10.55.5 

1 Wilma  Kuiper V40 3.38.5 
 

  2 Harm Kolvoort M45 10.58.2 

hoog 
    

  3 Jan de Groot M45 11.10.4 

1 Trijntje Dijkstra V50 1.20 
 

  4 Teun de oede JB 12.00.7 

2 Wilma  Kuiper V40 1.15 
 

  5 Egbert Vink M40 12.02.7 

      
6 Berry Pees M40 12.04.1 

     
  7 Nynke de Lange 

 
12.57.7 

      
8 Simone esterbeek MA 13.50.6 

      
9 Trees van Veen V45 13.57.3 

      
10 Tiny de Jong V45 14.05.2 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Nrd Nederl. Kamp. Junioren, Senioren en Masters op 18 september 2010 te Leeuwarden. 

          Jongens D: 
   

  
 

Meisjes B: 
   80m: Jari Woldring 10.99 serie   

 
100m: Wieke Nijmeijer 17.72 serie 

 
finale: 10.82 1e   

 
Ver: Wieke Nijmeijer 2.54 5e 

 
Julian Vreeling 12.24 serie   

 
Speer: Wieke Nijmeijer 12.29 4e 

Ver: Julian Vreeling 3.66 7e   
 

Jongens A: 
   Hoog: Julian Vreeling 1.35 3e   

 
100m: Nathan vd Heide 11.94 2e 

Meisjes D: 
   

  
 

200m: Nathan vd Heide 24.33 2e 

600m: Lara van Ravenstein 2.13.0 11e   
 

Mannen: 
   Jongens C: 

   
  

 
100m: Jeen Nauta 12.89 3e 

800m: Tim de Boer 2.17.79 5e   
 

200m: Jeen Nauta 25.81 2e 

Hoog: Tim de Boer 1.50 3e   
 

Mannen Masters: 
  Kogel: Dennis Nieuwenhuis 9.13 6e   

 
100m: Hans Spitzen M55 15.25 6e 

Speer: Tim de Boer 30.89 2e   
 

200m: Hans Spitzen M55 30.49+ 4e 

 
Dennis Nieuwenhuis 26.21 3e   

 
100mHor: Hans Spitzen M55 24.16+ 1e 

Meisjes C: 
   

  
 

Speer: Hans Hes M65 18.67 4e 

600m: Claudia Oosterkamp 1.43.28 2e   
     

 
Geesje Nijmeijer 2.17.21 10e   

     Hoog: Astrid Wibbelink 1.35 4e   
     Kogel: Ryanne Bekius 9.47 2e   
     

 
Geesje Nijmeijer 4.20 5e   

     Discus: Ryanne Bekius 20.52 2e   
     

 
Astrid Wibbelink 20.07 4e   

     Speer: Ryanne Bekius 26.44 1e   
     

 
Geesje Nijmeijer 9.83 9e   

     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     

zaterdag 14 augustus De Blesse woensdag 18 augustus Steenwijk

H40 10km 5e Freddie Bouma 38.30 H 10km 13e Gerrit Greven 43.18

8e Egbert Vink 42.04 17e Berry Pees 46.30

H50 10km 3e Gerrit Greven 42.27 21e Ad Roodhuijzen 47.32

D 5,6km 3e Ivonne Wessels 24.05 22e Arjen Guikema 48.06

4e Simone Westerbeek 27,59 24e Bert Slagter 48.08

D45 5,6km 1e Wilma van Galen 23.31 25e Eddy Oosterkamp 48.36

5e Trees van Veen 26.57 28e Tom van Ravenstein 49.44

Hrecr 5,6km 6e Eddy Oosterkamp 23.56 29e Marcel Tissingh 50.05

9e Thijs van der Vegt 25.52 30e Jacob Dolstra 50.30

J12/15 2,2km 3e Tim de Boer 7.52 35e Stephan Nijs 52.33

m12/15 1,5km 1e Claudia Oosterkamp 5.06 36e Ruud Schepers zt

6e Anika Westerkamp 6.06 40e Jan Nijmeijer 54.05

j 9/11 900m 4e Rory Oosterkamp 3.42 D 10km 1e Wilma van Galen 44.35

6e Wesley Hoekstra 3.45 2e Ivonne Wessels 44.50

9e Eric Stuiver 3.56  3e Toos de Vries 49.18

10e Michel Ensing 4.18 6e Jannie Kielema 54.21

14e Peter Hoekstra 4.48 9e Willeke Lubbinge 57.23

m 9/11 900m 3e Thirza Kuiper 4.05 H 5km 12e Yoran van Dalen 25.17

4e Wianne Schipper 4.20 D 5km 1e Nynke de Lange 24.10

j 6/8 650m 2e Jarno Kuiper 2.28 4e Geesje Nijmeijer 29.03

7e Diny Jansen 29.15

dinsdag 10 augustus Emmen 8e Marjoke Eikelenboom 29.32

H45 6,3km 34e Anne Bartelds 34.22 10e Henny Lukens 30.00

12e Nienke Vellinga 30.41

zaterdag 21 augustus Zwartsluis 14e Ina Gerding 31.02

H 12,5km 1e Jan Scheenstra 44.33 17e Majo Greven 33.11

D 12,5km 1e Ivonne Wessels 57.02 22e Wieke Nijmeijer 36.52

rest onbekend h 2km 1e Wesley Hoekstra 8.37

2e Bram Bijdevaate 9.20

zaterdag 14 augustus Oude Willem 3e Eric Stuiver 9.20

J 11jr 3km 1e Eric Stuiver 14.32 4e Jarno Kuiper 9.38

8e Wolter Nijmeijer 13.42

dinsdag 24 augustus Diever d 2km 2e Thirza Kuiper 9.30

H 10km 3e Gerrit Greven 41.00 3e Rosalie Tissingh 9.34

4e Winanne Schipper 10.32

donderdag 26 augustus De Wijk

H40 10km 2e Jan Scheenstra 34.54 zaterdag 28 augustus Sibculo

D35 10km 2e Wilma van Galen 43.22 H 3km 10e Klaas van der Veen 13.57

H 5km 2e Jesse Nijboer 16.16 H40 6km 5e Klaas van der Veen 27.56

9e Stefan Postma 17.48 10e Jebbe Westerbeek 30.39

H40 12km 4e Klaas van der Veen 56.32

zaterdag 28 augustus Sneek 19e Jebbe Weswterbeek 1.02.19

Hrecr 20km 16e Jan de Groot 1.30.00 Ds 6km 7e Ivonne Wessels 34.17

18e Eddy Oosterkamp 1.30.25 16e Simone Westerbeek 37.41

88e Thijs van der Vegt 1.48.21 Ds 12km 2e Ivonne Wessels 1.12.42

H 10km 21e Cor Trompetter 45.00

dinsdag 31 augustus Diever

woensdag 18 augustus Steenwijk H 10km 4e Klaas de Haan 40.21

H 10km 1e Jan Scheenstra 35.47 H 5km 2e Jesse Nijboer 16.03

4e Klaas van der Veen 39.23

5e Freddie Bouma 39.50

7e Wolter van der Veen 40.51

8e Egbert Vink 41.59

9e Jan de Groot 42.10

11e Klaas de Haan 42.26

12e Harm Kolvoort 42.40

Deze pagina is alleen mogelijk als de uitslag van een  wedstrijd bekend is bij ons.

Geef daarom uw gelopen tijd aan ons door. Samen maken we deze pagina mogelijk.

Hans en Jolanda Hes - Telefoon: 0513-688058. E-mail: j.m.hes@planet.nl



KOMENDE BAAN- EN LOOPWEDSTRIJDEN
 

Wedstrijdsecretariaat: Jolanda Hes, De Klamp 10, 8404 GL  LANGEZWAAG.

Telefoon: 0513-688058. Banknummer: 36.12.20.030.

E-mailadres: j.m.hes@planet.nl

***************************************************************************************************

Inschrijven boslopen/coopertesten Start'78: Ella de Jong, Tel: 0521-516589 E-mail: ella-dejong@planet.nl

Inschrijven andere Start-wedstrijden: Riki Creemers: Tel: 06-33160280 E-mail: riki-start78@hotmail.com

***************************************************************************************************

t/m 30 oktober 2010, zie clubblad augustus 2010, of www.start78.nl

***************************************************************************************************

31 oktober Dronten bosloop 10,2km-6,8km-3,4km 10.30 uur

31 oktober Enschede indoor alle klassen 11.00 uur

31 oktober STEENWIJK Tijd van je leven loop: wegloop 17km-11km 02.00 uur

***************************************************************************************************

06 november Epe wegloop 21,1km 13.30 uur

06 november Groningen plantsoenloop 8km-4km-2km-1km 13.00 uur

06 november Heerenveen heideloop 8km-3km 10.30 uur

06 november Lemele crossloop 10,8km-5,3km-2,5-1km 12.30 uur

07 november Haaksbergen wegloop 11,2km-5,6km-2,8km-1,6km-0,7km 10.30 uur

07 november Sneek wegloop 8,2km 11.00 uur

07 november STEENWIJK baan coopertest 12 minuten en 6 minuten 11.00 uur

11 november Glimmen weg/bosloop 42,2km-22,4km 11.00 uur

11 november Zwolle baan 5000m-coopertest 19.30 uur

13 november Dronten crossloop 9km-6km-3km-1km 11.00 uur

13 november Hollandscheveld crossloop 7km-3km-1km-0,4km 13.30 uur

13 november Oudemirdum wegloop 16,1km-10,3km-4,8km 11.00 uur

13 november Stadskanaal indoor alle klassen 09.30 uur

13 november Utrecht indoor junioren/pupillen ??

13 november Winschoten wegloop 15km-10km-5km 14.00 uur

14 november Emmeloord wegloop 15km-12,5km-10km-7,5km-5km-2,5km 11.00 uur

14 november Leeuwarden 1e wedstrijd Running Center Crosscircuit 11.30 uur

Terrein: Groene Ster

16 november Hoogeveen baan coopertest 12 minuten

18 november Hoogeveen baancross

20 november Amsterdam indoor junioren-CD 11.00 uur

20 november Heerde indoor junioren-CD/pupillen 09.00 uur

20 november Leens wegloop 42,2km-21,1km 09.15 uur

20 november TUK-WOLDBERG 1e bosloop alle klassen 11.00 uur

21 november Groningen wegloop 16km-13km-10km-7km-3km 10.00 uur

21 november Zwolle wegloop 15km-10km-5km-3km-1,5km 10.30 uur

24 november Sappemeer bosloop 42,2km-21,1km 11.00 uur

27 november Den Ham bosloop 9,3km-4,7km-1,5km 13.30 uur

27 november Norg crossloop 8,8km-3,2km-1,9km-1,4km-0,9km 13.15 uur

27 november Wommels wegloop 21,1km-10km-5km-2km 11.00 uur

27 november Zwolle wegloop 42,2km 11.00 uur

28 november Dronten bosloop 10,2km-6,8km-3,4km 10.30 uur

28 november Harderwijk bosloop 15km-10km-5km-1,8km 10.30 uur

28 november STEENWIJK baan coopertest 12 minuten en 6 minuten 11.00 uur

Voor meer wedstrijden: www.start78.nl en www.atletiekunie.nl en dutchrunners.nl

Er kunnen wedstrijden uitvallen of verplaatst worden. Informeer daarom als je niet zeker weet

of deze wedstrijd gehouden wordt. Dit voorkomt teleurstelling.

Ook is er vaak een tijdschema of een aanvangstijd bekend. Jolanda Hes.    


